
 

Software Development Engineer CAD & Virtual Reality 

Heb je ervaring in het ontwikkelen van software-applicaties ? 
Ben je geboeid door 3D CAD, visualisatie en virtual reality ? 
Dan is dit de job voor jou! 

Onze klant 

Sicoplan gelegen in Menen is een gespecialiseerd ontwerp- en studiebureau voor de 
engineering en technische start-up van volledige plants voor de productie van spaan-, 
MDF- of OSB-platen.  
Het team van 40 medewerkers maakt deel uit van de Duitse multinational Siempelkamp die 
marktleider is in de bouw van machines en productieplants in die sector. 

Functie 

Als Software Development Engineer ontwikkel je applicaties en routines voor het 
automatiseren van 3D-Modeling, visualisatie en virtual reality. 
 
Je taken hierbij zijn: 
 

• Op basis van de behoeften van de engineeringsafdeling , maakt je een analyse en 
beschrijft de noden op vlak van automatisering bij het gebruik van de software-tools 
(Autodesk Inventor , Revit , Autocad, Navisworks, 3D scanning) 

• Je ontwikkelt routines, software-applicaties, scripts en GUI's voor de automatisatie 
van het tekenwerk, het beheren van de tekeningen en projectinformatie. 

• Je optimaliseert de bestaande toepassingen en applicaties. 
• Om de technologische evoluties op het domein van 2D/3D CAD, Visualisatie, Virtual 

Reality op te volgen , hou je poolshoogte in de markt. 
• Je stuurt eventueel ook externe ontwikkelaars die meewerken aan grote projecten. 
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director. 



 

 www.elekti.be 
 

Profiel 

• Je bent master informatica of computerwetenschappen, ICT-elektronica, 
elektromechanica, werktuigkunde of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt een brede kennis of interesse (2D-en 3D CAD-software, visualisatietools en 
VR). 

• Goede kennis van Nederlands en Engels is vereist. 
• Persoonlijkheid: leergierig, analytisch, communicatief, hulpvaardig, gestructureerd, 

integer 

Aanbod 

• Wij bieden een technisch gevarieerde en technologisch uitdagende job in een 
boeiende werkomgeving. 

• Wij bieden een competitief salarispakket, met een aantal extralegale voordelen, in lijn 
met je toegevoegde waarde en potentieel. 

• Je werkt in een professionele omgeving met een vlakke structuur waarbij je de 
ruimte krijgt om mee te werken aan grote totaalprojecten in een internationale 
context. 


