KLAAR OM MEE ‘LIVE’ TE GAAN? WIJ ZOEKEN VOOR ONS TEAM TE TILDONK EEN:

STRUCTUREEL INGENIEUR
Je komt terecht in het R&D team, samen vertalen jullie de dromen van de artiest naar technische realiteit.
Als structureel ingenieur sta je in voor de stabiliteit van onze structuren. Wanneer Beyoncé haar dansmoves bovenhaalt geeft het podium geen kik en als Rammstein de show laat ontvlammen blijft alles overeind: That’s your
job!
Innovatie en creativiteit zijn de drijvende kracht. Veiligheid is de rode draad.

Functie:
Je rapporteert aan de R&D- en projectmanagers en je verantwoordelijkheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Op projectbasis sterkte- en stabiliteitsberekeningen maken van onze podia en tijdelijke structuren.
Meewerken aan en verifiëren van het ontwerp van nieuwe structuren en onderdelen
Opstellen van rekennota’s en technische dossiers, deze voorleggen ter goedkeuring en verdedigen bij
de keuringsorganismen (TUV, …)
Bijdragen aan de werfvoorbereiding en technische ondersteuning bieden aan de bouwploeg. Indien
nodig ga je on-site, zowel in binnen- als occasioneel buitenland.
Meerdere projecten lopen gelijktijdig, je schakelt vlot en behoudt het overzicht.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een master industriële wetenschappen.
In AutoCad vind je de weg en je bent bedreven in het gebruik van structurele berekeningspakketten
(SCIA)
Je hebt kennis van stabililiteitsleer en staalbouw.
Je bent up-to-date ivm de relevante Euronormen.
De doorlooptijd van projecten is kort: je koppelt efficiëntie en snelheid met nauwkeurigheid en geniet
ervan in korte tijd mee iets ‘groots’ op poten te zetten.
Stress glijdt van je af als Teflon. Je weet dat deadlines heilig zijn in onze branches: the show must go
on. Always.
In team ben je op je best. Samenwerken om unieke projecten te realiseren geeft je voldoening.
Jij houdt van een werkomgeving waar initiatief en direct persoonlijk contact centraal staan.
Je komt terecht in een internationale context: vlot jezelf uitdrukken in Nederlands en Engels is een must.
Duits en Frans zijn een pluspunt.

Aanbod:
Bij Stageco krijg je de kans om deel uit te maken van een gedreven team dat wereldwijd topspeler is in de eventsector.
Wij bieden een unieke mix van een internationaal werkdomein en de sfeer van een inventieve KMO.
Rock-’n-roll zit in ons DNA. Geen stijf gedoe in onze office, hier heerst een familiale sfeer met een hands-on mentaliteit.
En verder? Een competitief salarispakket (ADV-dagen, maaltijdcheques, …), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,
een tof team en af en toe een feestje natuurlijk.
Jij ziet jezelf als deel van deze familie? Twijfel niet:
neem contact op met Bianca Marrant:
Bianca.marrant@stageco.com of 016/60.84.71

