
 

VACATURE: CAD-3D-PIPING DESIGNER 
 
Trefwoorden: project engineer - piping design - lokeren - studiebureel - industriële installaties 
 
Ben jij een dynamische persoonlijkheid, heb je ervaring met piping projecten? Heb je een goede 
kennis van CAD-software? Heb je al enige ervaring in de industrie of studeer je binnenkort af? Wil jij 
werken voor een KMO die investeringsprojecten ontwerpt bij verschillende grote industriële 
bedrijven in België en Nederland? 
 
PipeXperts (merknaam van Engiplast BVBA) is een jonge KMO te Lokeren, die 
gespecialiseerde piping en technische installatieprojecten ontwerpt en aanstuurt bij 
industriële klanten. Deze klanten zijn voornamelijk gelokaliseerd op de as Kortrijk-Gent-
Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam en opereren vooral in de procesindustrie: chemie, 
voeding, farma,.... 
 
Om onze CAD-afdeling te versterken, kijken wij momenteel uit naar een industrieel piping designer 
die het team kan komen versterken. 
 
Als piping designer ben je verantwoordelijk voor het CAD-design van leidingsystemen, 
staalstructuren, werkplatforms e.d. Je bent minimaal bachelor elektro-mechanica of civiel. Je bent 
sterk communicatief, spreekt, begrijpt en schrijft vlot Nederlands - je bent flexibel ingesteld en leert 
dan ook graag verschillende installaties en fabriekssites kennen. 
 
De terminologieën: 3D-scanning, P&ID, MTO/BOM, isometrics, FAT-/SAT-testen worden jouw 
vaktaal. 
 
Je bent stressbestendig, hebt een goede conditie, zin voor initiatief, leergierig! Je wenst je onder te 
dompelen in de wereld van de industriële processen: van de productie van zuivelproducten, tot het 
afvullen van aerosol spuitbussen, de opslag van gassen en brandstoffen? Met de nodige dosis 
inlevingsvermogen en jouw technische creativiteit kan je meebouwen aan de installaties van 
morgen! 
 
Je ondersteunt onze waarden/werking: expertise, klantgerichtheid, creativiteit, enthousiasme, 
teamwork & partnerships en eendracht! Je hebt verantwoordelijkheidszin en een 
winnaarsmentaliteit! 
 
Je komt terecht in een bedrijf waar een echte KMO sfeer heerst. Wij hebben een vlakke structuur en 
informele sfeer en kunnen jou verdere doorgroeimogelijkheden aanbieden (bv. project 
ingenieur/projectleider). Je kan hier met de nieuwste ontwerpsoftware en meettechnologie werken 
(o.a. 3D-laserscanning) in een nieuwe moderne kantooromgeving te Lokeren en/of on site bij onze 
klanten. 
 
Wil jij mee verantwoordelijkheid dragen bij het ontwerp en de realisatie van complexe industriële 
installatieprojecten? Wil jij mee bij klanten aan tafel zitten vanaf de prille conceptfaze tot in de 
opstart van industriële procesinstallaties? 
 
Heb jij interesse in een job als piping designer waarbij je projecten kan uitvoeren bij grote industriële 
bedrijven? Dan is dit je kans! Solliciteer via info@pipexperts.be of contacteer ons rechtstreeks op 
09/3608467. 
 



 
 
 
 
 
Document: 190219 Vacature PipeXperts BE - 
CAD-3D-piping designer.doc                                                                                               

blad: 2 van 2 

 

  
 

 
 

 
 


