
Vacature Structureel ingenieur

Stageco in tildonk (www.stageco.com) ontstond ruim 30 jaar geleden als podiumbouwer van rock Werchter. Ondertussen heeft 
de groep vestigingen in de uS, Duitsland, nederland, Frankrijk en België en hebben we een ijzersterke reputatie opgebouwd in 

de wereld van podium en tijdelijke structuurbouw.
ruim 180 vaste medewerkers, aangevuld met interim-krachten en onderaannemers ontwerpen en bouwen op de 5 continenten 

podia en tijdelijke structuren voor tournees, festivals, sportmanifestaties en andere evenementen.

Door de groei van de laatste jaren zijn we op zoek naar een extra ingenieur (m/v).

Ben jij bedreven in het maken van sterkte- en  stabiliteitberekeningen en zie jij jezelf al mee berekenen aan het volgende podium van 
Coldplay, U2 of Beyoncé? 

Dan kan je dit misschien binnenkort toepassen op al onze podia en tijdelijke structuren. 

Hiervoor vertaal je ideeën van klanten in technisch haalbare concepten. Je doet dit met bestaande bouwprincipes en maximaal 
gebruik makend van onze ruime voorraad aan bestaande elementen.

Een vlotte communicatie met klanten en leveranciers helpt je bij het ontwerpen van nieuwe onderdelen en podia in samenwerking met 
onze eigen tekenaars/ontwerpers.

Sta je graag in voor de technische ondersteuning aan de bouwploegen die de podia en tijdelijke structuren opbouwen en afbreken, 
of aan de lokale organisatie/verantwoordelijke, (waarbij je soms ter plaatse gaat) dan zijn wij op zoek naar jou!

Jij hebt bij voorkeur een Masterdiploma ‘Industriële Ingenieurswetenschappen’ (industrieel ingenieur) en door opleiding of ervaring een 
goede kennis van sterkte-, stabiliteits- en materialenleer alsook affiniteit met staalbouw.

Het gebruik van autocad en/of structurele berekeningspakketten (SCIA) heeft voor jou geen geheimen meer.

Tevens ben je een efficiënte planner en gestructureerde teamplayer die ideeën en argumenten op een duidelijke en open manier kan 
overbrengen naar collega’s en externe contacten.

Wij bieden je binnen Stageco een unieke mix van een inventieve KMO, een internationale werkomgeving en een professionele aan-
pak. 

Het salaris houdt rekening met jou ervaring en wordt aangevuld met extralegale voordelen.

Wordt jij onze nieuwe collega?

Neem dan snel contact op met Bianca Marrant, HR verantwoordelijk op:
bianca.marrant@stageco.com

Stageco Belgium 
Bianca Marrant
Kapelleweg 6
3150 Tildonk

Graag meer info? Kijk op www.stageco.be/jobs


