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We Are Hiring! – MECHANISCH TEKENAAR / ONTWERPER 

WIE ZIJN WE 
DECOMETA NV in Genk is een succesvolle onderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van  
industriële luchtkoelers (fin fans), warmtewisselaars en drukapparaten. Met 40 gemotiveerde medewerkers 
speelt DECOMETA NV mee op internationaal niveau binnen de chemische en petrochemische industrie. Vanaf 
de voorbereiding van projecten denkt DECOMETA NV mee met de klant om het beste te kunnen bieden op het 
gebied van advies en “problem solving”. Alleen zo kunnen wij onze missie waarmaken, nl. kwalitatieve 
oplossingen bieden die bijdragen aan de opbouw van een lange termijn relatie met onze klanten.  
 
Dit realiseren we door samen met onze mensen dagdagelijks het verschil te maken. Zo bieden wij onze klanten 
naast standaard oplossingen ook kwalitatief hoogstaande out-of-the-box  oplossingen van het eerste  ontwerp 
tot de inspectie en oplevering van de installaties. Dankzij deze klantgerichte manier van werken geniet 
DECOMETA NV over een uitstekende reputatie bij tal van toonaangevende bedrijven binnen de chemische en 
petrochemische industrie zoals: BASF, Bayer, BP, ExxonMobil, Shell, Total, Yara,… die telkens opnieuw een 
beroep doen op onze expertise.  
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als MECHANISCH TEKENAAR / ONTWERPER werk je in de designafdeling mee aan het uitwerken van 
basisontwerpen, revisies alsook uitbreidingen van de verschillende hoogwaardige equipment en maatwerk voor 
de chemische & petrochemische industrie. Je gaat op basis van de input en het overleg met je ervaren collega’s 
aan de slag en dit doe je binnen de opgegeven richtlijnen en codes aan de hand van 3D CAD pakketten (Inventor, 
AutoCad). Na goedkeuring van het ontwerp volgt de omzetting naar een productieorder met de bijhorende 
werkvoorbereiding en productie-tekeningen. Verder sta je in voor de opmaak van de equipmentlijsten en de 
archivering van de tekeningen in het beheerssysteem. Tijdens de uitvoering van het project blijf je de project 
engineers technisch ondersteunen. 
 
WIE ZOEKEN WE 
Je hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug met focus op equipment en beschikt over de volgende 
eigenschappen: 
 

• Je genoot een uitgebreide technische opleiding (Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring 
• Je beschikt over een grondige expertise in tekenwerk en materialenkennis (3 à 5 jaar ervaring) 
• De tekenpakketten Inventor en Autocad vormen jouw ‘ideale’ actieterrein. 
• Kennis van Microsoft Office (Excel) 
• Opzetten van uitvoeringsplannen (3D ontwerp vertalen naar werkplaatstekeningen) 
• Nauwkeurigheid en autonomie typeren jouw persoonlijkheid. 
• Open ingesteldheid en goede communicatieve vaardigheden 
• Enthousiasme met de wil om te leren (bv. Programmeren brand en freesprogramma’s) 
• Je hebt ruimtelijk inzicht en bent vertrouwd met de principes van technisch tekenen. 
• VCA attest is een pluspunt 

 
WAT BIEDEN WE 
Als MECHANISCH TEKENAAR / ONTWERPER bieden we je de mogelijkheid om je kennis meteen in de praktijk 
om te zetten. En dit in een aangename werkomgeving binnen een ambitieus dynamisch bedrijf met zowel 
nationale als internationale klanten.  
 
Verder bieden wij een interessant salarispakket, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, … 
 
Onze selectieprocedure is kort en persoonlijk waarbij we voldoende tijd vrijmaken om op jouw vragen te 
antwoorden. 
 
Interesse? Stuur dan jouw CV naar chris.janssens@decometa.com 
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