
 
 
 

 
SKY MAN INTERNATIONAL nv is een Belgische KMO, met een dochterbedrijf SKY MAN USA, LLC in Noord-Amerika, 
die zich specialiseert in de ontwikkeling en de fabricage van gemotoriseerde hangstellingen en takels voor 
personenvervoer, permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en industriële toepassingen voor hoogtebereik van 
personen. De drie kernwaarden van Skyman zijn: Tezamen, Tijd en Veiligheid. 

 
Technisch tekenaar / werkvoorbereider 

 
 
Functie 
Momenteel zijn wij op zoek naar een ‘technisch tekenaar / werkvoorbereider’ ter versterking van de engineering-
afdeling. Hierin worden permanente en ‘tailor made’ installaties voor gevelonderhoud en veiligheid op hoogte 
ontwikkeld, uitgetekend en geproduceerd. Deze oplossingen worden direct verkocht in België en Frankrijk en 
wereldwijd via een verdelernetwerk. 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de uitgewerkte projecten naar onze productie. 
 
 

 Je helpt bij het correct uitwerken van technische tekeningen conform de geldende normen en conform de 
interne procedures. Dit betreft voornamelijk detailtekeningen, productietekeningen en 
documentatietekeningen op input van de projectingenieurs. 
Je verwerkt alle gegevens tijdig tot een sluitend geheel.   
 

 Je hebt contact met de werkvloer voor de opvolging in productie en voor de indienststelling van onze 
installaties in het atelier. 

 
 
De Technisch tekenaar/werkvoorbereider rapporteert aan de  
 
Profiel 

 Diploma hoger technisch onderwijs (Bachelor Electromechanica) of gelijkwaardig door ervaring. 
 Kennis van SolidWorks (3D & 2D)  
 Noties sterkteberekening van staalconstructies is een pluspunt 
 Je drukt je vlot uit in het Nederlands en je kan je goed behelpen in het Engels en het Frans 
 Je hebt een sterk technisch inzicht en gaat nauwgezet te werk. 
 Feeling en/of praktijkervaring i.v.m. techniek of machinebouw is een pluspunt. 
 Tenslotte ben je enerzijds in staat om zelfstandig te functioneren maar anderzijds ben je een echte 

Teamplayer & een echte SkyMAN of SkyVROUW; 

 

 
Aanbod 

 Gepast salaris naar ervaring 
 Maaltijdcheques 
 Hospitalisatieverzekering 
 Groepsverzekering 

 
Je belandt in een innoverende organisatie, waar je persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met het opleveren van 
ijzersterke resultaten voor onze klanten - nationaal én internationaal.  
 



 
 
 

 
Kandidaturen sturen naar: info@sky-man.com, t.a.v. Daniëlla Van Beneden. Meer informatie over ons bedrijf: 
www.sky-man.com. 


