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Since 1976, the leader on Evaporative Cooling Systems All Over the World 

Designer Drafter 

Over ons 

Evapco, opgericht in 1976, is dé wereldleider in de ontwikkeling, fabricatie en distributie 

van producten voor de proceskoeling, industriële koeling en airconditioning markten. 

Evapco Europe BVBA, gevestigd in Tongeren en Evapco’s Europees hoofdkwartier, maakt 

deel uit van de Evapco Inc. Group. De Evapco toestellen worden over 26 vestigingen over 

heel de wereld vervaardigd. Het succes van Evapco is te wijten aan een ver doorgedreven 

onderzoeks – en ontwikkelingsprogramma en het produceren van hoogkwalitatieve 

producten. Door steeds te streven naar een volledige klantentevredenheid heeft Evapco 

zich geprofileerd als dé standaard voor kwaliteit en service in de koelindustrie.  

 

Jouw functie 

Voor onze afdeling werkvoorbereiding zijn we op zoek naar een Designer Drafter.   Je 

werkt nauw samen met ons sales team. Je maakt lay-out tekeningen voor de klant en 

vertaalt de salesorder naar een productieorder. Je denkt mee met de Application 

Engineer om zo tot de meeste efficiënte oplossing te komen. Af en toe ontwerpen in 3D 

zorgt voor extra flexibiliteit binnen de afdeling. Jij zorgt er mee voor dat de shop in staat 

is de koeltorens te bouwen volgens de wensen van de klant.  Een goede communicatie is 

nodig, samen met technisch inzicht. 

 

Jouw profiel 

Je houdt van duidelijke en open communicatie en hebt voldoende technisch inzicht. Je 

hebt bij voorkeur een bachelor in de richting Electromechanica of evenwaardig door 

ervaring. Een goede kennis van het 3D-tekenpakket Solid Edge is aan te raden. Kennis van 
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Revit is een pluspunt. Je werkt vlot met de standaard officepakketten. Engels is onze 

standaardtaal. 

 

Wat hebben we jou te bieden? 

Een gevarieerde en zelfstandige job in een jonge, dynamische omgeving en internationale 

werkomgeving. Je komt terecht in een stabiele, sterke, wereldwijde groep. Je kan 

rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met een mooi pakket aan extralegale 

voordelen. Een doorgedreven opleiding is voorzien. 

 

Wanneer je van mening bent in aanmerking te komen voor deze boeiende functie, neem  

dan contact op met onze HR afdeling op hr@evapco.be 
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