JIJ:

leeft voor tekenen, liefst technisch en groen-blauw?

WIJ: geven natuur de ruimte in de stad, ook internationaal.
Met succes, dus hebben we mensen nodig zoals jij!

Technisch tekenaar met
groen-blauwe vingers
Malle

Geitenwollen sokken ga je hier bij Wibio niet spotten, maar je zal wel snel merken dat er in elk van ons
een kleine wereldverbeteraar schuilt: vanuit onze ervaring en knowhow dragen we ons steentje bij om
leefomgevingen te creëren die tegelijk klimaatrobuust én aangenaam zijn. Vanuit het bescheiden
Malle realiseren we diverse elementen voor buitengewone buitenruimtes. Dat doen we niet alleen in
eigen land binnen projecten zoals het Nieuw Zuid in Antwerpen, waar we de volledige afboording voor
onze rekening nemen. Op ons palmares prijken ook internationale realisaties zoals de buitenruimte
aan The Serpentine Sackler Gallery van de wereldvermaarde architecte Zaha Hadid. Nooit van
gehoord? Googel die naam maar eens!
Terwijl we groene en blauwe netwerken in de stad helpen groeien, worden onze projecten almaar
talrijker en groter. Dus groeien we zelf ook. En nog geen beetje! We hebben voor onze nieuwe collega
alvast twee comfi stoelen voorzien: de ene aan de tekentafel en de andere aan de lunchtafel.
Ons engineering-team is op zoek naar een brother in drawing arms. Of sister, dat spreekt voor zich.
Sterke engineering skills met feeling voor tekenwerk zijn voor jou een evidentie? Als jij technische
tekeningen uitwerkt voor onze made-to-order-producten, is dat keer op keer de blauwdruk voor de
kwaliteitsvolle toepassingen die Wibio levert. Een rol in ons steeds belangrijker wordende development
proces spreekt je aan? Je werkt net zo goed zelfstandig als in groep? Je hebt graag mensen om je
heen en die vinden het prettig als jij er bent? Je voelt de goesting om erin te vliegen in je borstkas
bonzen? Een beetje heldendom omdat je de wereld mooier maakt, schrikt je niet af? Als je dan ook
nog bedreven bent in 2D/3D AutoCAD en/of SolidWorks, houdt niets je nog tegen om mee aan onze
groen-blauwe klassieker in wording te schrijven!
Kan je het vorige lijstje wel of niet volledig afvinken? Geen stress, misschien heb je nog andere skills of
eigenschappen waarmee je ons kan charmeren. Als werken bij Wibio jouw ding is, nodig dan gewoon
jezelf uit op de koffie, zodat we mekaar beter kunnen leren kennen!
Bel of whatsapp even met onze HR-medewerker Viviane: +32 477 47 34 84
Of stuur haar een mailtje: viviane.vandenlangenbergh@wibio.be
Op weg naar hier valt je vast nog een voordeel op van werken buiten de stad: #geenfile. Dus waar
wacht je nog op? Wij zijn al op weg naar de winkel om koekjes voor bij de koffie!
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