
Stageco Belgium nv, een zeer creatieve onderneming met een directe aanpak, is in haar 
ruim 30-jarig bestaan gegroeid van podiumbouwer voor het festival ‘Rock Werchter’ tot 
een toonaangevende wereldspeler met hoofdkantoor in Tildonk (BE) en vestigingen in NL, 
FR, DE en US. Wij specialiseren ons in de ontwikkeling, productie en op- en afbouw van 
demontabele staalstructuren overal ter wereld voor tournees, festivals, sport en corporate 
events, modeshows en nog tal van andere evenementen, en hebben hierin wereldwijd 
een ijzersterke reputatie gevestigd. Wij ontwerpen en fabriceren de producten zowel 
binnenshuis alsook in nauwe samenwerking met verschillende externe partners.

Om de blijvende groei te kunnen ondersteunen, zoeken wij een bijkomende:

ONTWERPER-TEKENAAR

104 medewerkers in België (Tildonk)
200  medewerkers wereldwijd
Actief in Europa, Noord- & Zuid-Amerika, 
Azië, Oceanië
€ 28 miljoen omzet
Opgericht in 1985

www.stageco.com

DIT ZIJN JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. conceptideeën en schetsen van klanten uitwerken tot een 
technisch uitvoerbaar ontwerp

2. ontwerpen volledig technisch uitwerken (m.b.v. 3D CAD 
software) tot een realiseerbaar eindproduct, rekening 
houdend met de veranderende wensen van de klant, ons 
uitgebreid gamma aan producten, eisen betreffende sterkte, 
logistiek alsook efficiëntie en veiligheid voor onze 
bouwploegen

3. communiceren en samenwerken met de projectleiders, 
structureel ingenieurs, de productieafdeling en externe 
partners om een zo goed mogelijk eindproduct te realiseren

4. genereren en beheren van materiaallijsten t.b.v. de 
productieafdeling, warehouse en logistiek

5. maken van fabricatietekeningen van nieuwe onderdelen, 
goedkeuren van fabricatietekeningen van externe partijen

6. maken van bouwtekeningen van de op- en af te bouwen 
structuren t.b.v. onze bouwploegen

7. technisch ondersteunen van de bouwploegen, indien nodig 
on-site (ook buitenlandse werven)

8. tijdige oplevering van de projecten bewerkstelligen, samen 
met de directe medewerkers, de andere afdelingen en de 
externe partijen

GEWENSTE  KWALIFICATIES

• master of bachelor bouwkunde of industriële wetenschappen
• bij voorkeur kennis van of ervaring met staalconstructie
• kennis van AutoCAD of andere 3D (parametrische) CAD applicatie
• ruimtelijk inzicht, conceptueel
• nauwkeurig en respecteert afspraken en deadlines
• teamspeler
• initiatiefnemer
• kennis van Engels (spreken en schrijven)

Net afgestudeerd? Stageco verwelkomt jouw kandidatuur!

WAT HEEFT STAGECO JE TE BIEDEN?

• vaste, voltijdse tewerkstelling bij een wereldspeler in een 
interessante niche activiteit

• de opportuniteit en voldoening om unieke projecten met nationale 
en internationale faam te realiseren (U2, Beyoncé, Tomorrowland, 
….)

• een bedrijfscultuur met een pragmatische ‘can do’ mentaliteit, een 
sterke nadruk op teamwork, in een internationaal georiënteerde 
werkomgeving

• een team van 8 tekenaars en engineers in een landschapskantoor
• direct en persoonlijk contact met andere afdelingen van de 

onderneming (sales, project management, productie, warehouse), 
alsook toeleveranciers, onderaannemers, klanten en collega’s van 
onze buitenlandse vestigingen

• marktconforme arbeidsvoorwaarden (o.a. maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering)

Ben je niet zeker dat jouw kwalificaties overeen komen met onze 
wensen? Twijfel je of deze job wel je ding is, of dat jij en Stageco een 
goede match zijn? We bieden je de mogelijkheid om vrijblijvend met 
ons kennis te maken in een persoonlijk gesprek.

SOLLICITEREN OF INFORMEREN?

Bel of mail Bianca Marrant op +32-16-608471 of bianca.marrant@stageco.com.

Stageco Belgium nv
Kapelleweg 6
3150 Tildonk
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