
 

Technisch Tekenaar Elektriciteit & Utilities 

Heb je ervaring of interesse in het ontwerpen van industrie elektrische installaties en 
utilities? Werk je graag met een team aan grote projecten in een internationale context? 
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 tekenaar Elektriciteit/Utilities maak je deel uit een gespecialiseerd team en ben je 
medeverantwoordelijk voor het uittekenen van elektrische leidingen en utilities.  
 
Je taken hierbij zijn: 
 

• Je identificeert de vraag en de technische vereisten en vertaalt deze naar een 
concept en structuur. 

• Je maakt 2D of 3D (voor)ontwerpen en layouts volgens de vastgelegde specificaties 
van het hoofdcontract en conform interne standaardnormen. 

• Je werkt hierbij nauw samen met de projectverantwoordelijke en overlegt regelmatig 
om zo een correct en haalbaar resultaat te bekomen binnen de vooropgestelde 
timing. 

• Je onderhoudt en werkt je vakkennis bij om zo jouw eigen kennis te maximaliseren 
en optimaal toe te passen binnen de organisatie. 

• Je werkt geordend en nauwkeurig volgens de voorgeschreven specificaties. 



 

 www.elekti.be 
 

Profiel 

• Je bent professionele bachelor elektrotechniek of elektromechanica of gelijkaardig 
door ervaring 

• Je hebt een goed technisch en ruimtelijk inzicht 
• Je hebt praktische ervaring tekenaar (2D en 3D) 
• Een goede kennis van Nederlands/Engels zowel gesproken als geschreven. 
• Persoonlijkheid: resultaatgericht, voldoende communicatief, analytische denker, 

punctueel 
 

Aanbod 

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

• Vooruitstrevende tools en software met bijhorende opleiding 
• 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. 

 


