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DESIGNER R&D 
 

BEDRIJFSPRESENTATIE 
 
Hydro Building Systems Belgium is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur- en 
gevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa, Wicona en Technal wordt gestreefd naar het bieden van
concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers en andere 
bouwbeslissers, via continue product innovatie en projectoplossingen. Het R&D team bedient vanuit een 
internationale context zowel de Europese markt als onze export markten. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Tijdens een uitgebreide opleidingsperiode assisteer je de Senior Designer in de ontwikkeling van 
nieuwe producten; 

 Na de opleidingsperiode worden nieuwe ontwerpdossiers opgestart, waarbij je het proces van A tot 
Z opvolgt; 

 Je vertaalt het lastenboek in innovatieve ideëen, die je voorstelt aan en aftoetst met de 
verschillende stakeholders; 

 Van het finaal concept maak je technische tekeningen voor productie; 
 Je geeft input voor de technische validatie van de prototypes en assisteert bij de aanmaak van de 

technische documentatie; 
 Het nieuwe product wordt eveneens door jou verder opgevolgd van lancering op de markt tot 

gebruik bij onze klant.  

 

OPLEIDING EN ERVARING 
 

 Je bent bachelor of master in productontwikkeling, bouwkunde en/of elektromechanica. 
 Je hebt bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring in technisch ontwerp. 
 Je kan vlot werken met Autocad, Inventor en/of andere CAD programma’s. 
 Je hebt een sterke interesse in engineering en technische thema’s. 
 Ervaring in de bouwsector is een groot pluspunt. 
 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels. Frans is een meerwaarde.  
 Je bent een teamplayer, een creatieveling die durft ‘out of the box’ te denken.  

 
AANBOD 

 
 Uitdagende en technische ontwerpopdrachten  
 Een tof en collegiaal team  
 Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen  

 

ALGEMEEN 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Belgium NV 

Lichtervelde, België 

Development Manager 

 

CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 

 


