
Interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar pascal.peeters@versus-omega.com! 
Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren (+32 89 320 190).

Versus-Omega 

Wereldwijd leverancier 
van schuifdaken, hefdaken 
en slider systemen voor 
trailers.

VACATURE  TECHNISCH  TEKENAAR

www.versus-omega.com

Versus-Omega is gevestigd in een goed bereikbare regio, op het industrieterrein van Oudsbergen (Opglab-
beek), werd opgericht in 2005 en telt ondertussen 25 medewerkers.

Wij zijn op zoek naar een gedreven technisch tekenaar om ons R&D team te versterken. Je werkt nauw samen 
in team met 3 ervaren collega’s, over verschillende afdelingen heen, in een omgeving met een vlakke struc-
tuur, met veel aandacht voor de klant, productkwaliteit en innovatie.

Jouw verantwoordelijkheden 

Uitvoeren van technische tekeningen (van oa. onderdelen en samenstellingen) en opstellen van stuklijsten.

Tekeningen en voorstellen uitwerken ter ondersteuning van klanten, leveranciers en productie.

Zelfstandig uitvoeren van kleine ontwikkelingsopdrachten.

Opstellen van montage- en verpakkingsvoorschriften.

Het tekeningenbestand up-to-date houden.

Deelnemen aan de R&D vergaderingen (bespreken van lopende projecten).

Occasioneel reizen voor oa.: project bezoek bij een klant, beursbezoek etc.

Jouw profiel

Je bent minimum in het bezit van een technisch bachelor diploma elektromechanica.

Je hebt een actieve en grondige kennis van Inventor en eventueel Vault.

Je hebt al werkervaring of bent schoolverlater.

Kennis van Adobe, Illustrator, Photoshop, Indesign is een pluspunt maar niet vereist.

Je hebt een goede basiskennis van Engels, Duits (en Frans).

Je kan vlot werken met de hedendaagse informaticatools zoals MS Office.

Zowel zelfstandig als in teamverband werken is geen probleem voor jou. Je bent een loyale teamplayer, hebt 
geen hokjes mentaliteit en kan werken tussen de verschillende afdelingen. Volgende eigenschappen typeren 
je: omgaan met deadlines, hands-on mentaliteit, enthousiasme en nauwkeurigheid. 

Ons aanbod

Werken bij Versus-Omega is kiezen voor een afwisselende, uitdagende functie in een modern bedrijf.

Je krijgt de kans om jezelf blijvend te ontwikkelen en productkennis op te doen dankzij on-the-job trainingen 
door ervaren collega’s.

Verloning conform de toegekende verantwoordelijkheden.

Fulltime job.


