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Tekenaar / ontwerper (m/v) 
 
Ons bedrijf 
Spinnekop produceert transportsystemen en verwerkingsmachines voor zowel de landbouw als de 
industrie. In het gamma zitten individuele machines (transportbanden, stortbunkers, sorteerders, 
wassers, enz.), maar tevens volledige productielijnen, bijvoorbeeld voor de groentenverwerkende 
industrie. 
Omwille van de groei van ons bedrijf, en de interne doorgroei van collega’s, zijn we op zoek naar een 
mechanisch tekenaar / ontwerper. 
 
Concreet takenpakket: 
Samen met collega’s sta je in voor het mechanisch ontwerp van machines en productielijnen.  

- Je verzamelt de specificaties door overleg met projectleiding en/of klant of door opmetingen 
ter plekke, 

- Je werkt machines uit op maat, vertrekkend van bestaande machine-principes, 
- Je tekent de machines uit in 3D (Solid Works), 
- Je ondersteunt de verkoop door oplijsten van machine-onderdelen en het maken van 

verkoopstekeningen 
- Je werkt nauw samen met de productie  

 
Vanuit het mechanisch ontwerp ondersteun je mee de mechanische werkvoorbereiding. 

- Je ondersteunt de opmaak van de finale productietekeningen, 
- Je geeft input voor de aankoop van specifieke machine-onderdelen,  
- Je volgt mee bij bestellingen en leveringen van ‘jouw’ projecten. 

 
Je ondersteunt bij het opvolgen van de productie, en documenteert de finale as-built. Je houdt 
overzicht over getekende onderdelen in de bibliotheek, en zorgt ervoor dat terugkerende 
standaardtekeningen up-to-date zijn met eventuele wijzigingen in machine-ontwerpen. 
 
Gezocht: 
Je bezit een technisch bachelor- of masterdiploma in (elektro)mechanica, industriële productie-
technieken, of gelijkwaardig, of je kan je competenties aantonen aan de hand van je ervaring. Ervaring 
in de sector is zeker een plus, gedrevenheid een must. Je hebt technisch inzicht en vertaalt dit vlot naar 
correcte tekeningen. 
Je kan, na interne opleiding, zelfstandig werken, en werkt daarbij nauwkeurig en stipt. Je behoudt op 
ieder moment het overzicht. Je communiceert goed met je collega’s en rapporteert aan de 
zaakvoerder. Je neemt initiatief. 
Je houdt van een productie-omgeving en de dynamiek van een kleinere, no nonsense, familiale 
onderneming. 

 
Ons aanbod: 
We bieden een gevarieerde job met de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid in een dynamische 
KMO. Onze verloning is eerlijk en stipt. Je krijgt volop kansen om initiatieven te nemen, jezelf te 
ontwikkelen en om een echte meerwaarde in het bedrijf te leveren.  
 
Bij interesse: 
Contacteer ons via info@spinnekop.be, of op 057/20.21.86. 
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