
 
 
VCS STEEL (www.vcs-steel.be) is een jonge Business Unit in de VT-INVEST GROUP die de 
productie verzorgt van staalstructuren voor de 3 industriebouwers in de groep: Vandewalle 
IBC BV (Aalter), Cuylaerts BV (Lille) en Spanbo BV (Moorslede).  
 
Vanuit onze site in Olsene verwerken en assembleren wij jaarlijks 2800 ton staal. 
 
 
Om deze jonge business unit verder te ontwikkelen, wensen wij over te gaan tot de 
aanwerving van een: 
 

BOUWKUNDIG TEKENAAR  
TEKLA STRUCTURES STAALSTRUCTUREN 

 
Gedurende een intensieve inwerkperiode word je wegwijs gemaakt in de staalproductie en 
maak je kennis met de verschillende partners binnen de VT-INVEST GROUP. 

Functie 
 

• Als bouwkundig tekenaar Tekla Staalstructuren modelleer en detailleer je 
staalstructuren en sta je in voor de opmaak van stuktekeningen en sturingen voor de 
productie ervan. 

• Het ontwerp wordt je aangeleverd in IFC format door de ontwerpers van de 
industriebouwer, waarna je het detailleert tot een productiemodel. 

• Je werkt hiervoor nauw samen met de productieverantwoordelijke. 
• Samen met de Business Unit Manager werk je mee aan de uitbouw van Tekla 

Structures binnen de VT-INVEST GROUP. 
 
Profiel 

• Je hebt een opleiding als bouwkundig tekenaar/ bachelor toegepaste 
architectuur/bachelor bouwkunde,  …. genoten of je kan door relevante ervaring je 
kennis als bouwkundig tekenaar aantonen. 

• Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring met Tekla Structures, maar is geen noodzaak. 
• Je hebt een sterke interesse in het optimaliseren van tekenmethodes en de opmaak 

van productietekeningen. 
• Je bent kritisch voor je eigen werkmethodes en je hebt een hands on mentaliteit om 

oplossingen te bedenken voor wederkerende problemen. 
• Je hebt een goed technisch inzicht. 
• Je kan jezelf goed organiseren en stelt de juiste prioriteiten. 
• Je werkt nauwkeurig en zelfstandig, je bent creatief en flexibel 

 
Wat bieden wij? 
 

• Een interne opleiding in het tekenpakket TEKLA STRUCTURES. 
• Een snel groeiend, jong en ambitieus bedrijf dat behoort tot een financieel sterke 

groep. 
• Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid.  
• De mogelijkheid om de lead te nemen in de implementatie van Tekla in de groep. 
• Je wordt omringd door een dynamische groep medewerkers, die je graag 

ondersteunen en helpen bij de uitbouw van je loopbaan. 
• Moderne kantoren in onze nieuwbouw te Olsene, dichtbij afrit E17. 
• Je beschikt over alle moderne aangepaste software en krachtige hardware. 
• Bijkomende opleidingen staan bij ons hoog in het vaandel. 



 
 

• Een aantrekkelijk salaris (aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
…) in verhouding tot je opleiding, kennis en ervaring. 

 

Kandidatuur… 

… opsturen naar isabel.vercamer@vt-invest.be, discretie verzekerd. 
0498/06.17.83 
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