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Achilles Design vacature: 

Designer / Tekenaar 
 
 

Functieomschrijving: 
 
Als ontwerper/tekenaar werk je nauw samen met het team aan een aantal innovatieve producten. Je zult je 

dagen vullen met tal van interessante taken zoals: 

 

• Je ontwerpt producten voor onze klanten en zorgt ervoor dat deze in CAD worden opgemaakt. 

Je beheert ook alle 3D- en 2D-bestanden. 

• Je verwerkt de input van prototype tests en van de leveranciers in de ontwerpen. 

• Je assisteert en ondersteunt collega's bij het ontwerpen van testopstellingen en het uitvoeren 

van de testen zelf. 

• Je zorgt ervoor dat onze werkstudio en het lab up-to-date blijven. 

• Je helpt collega's bij het bouwen en evalueren van prototypes (3D-

printen/metaalbewerking/hout/karton, etc.) 

• Je ontwerpt producten van A tot Z: van vroege schets tot prototype validatie en voorbereiding 

voor industriële productie. 

• Je ondersteunt het medisch ontwerpteam met de nodige documentatie en organisatie. 

• Je deelt je kennis over materialen en productietechnieken 

 
Jouw profiel: 
 
Ben jij gepassioneerd door design en development en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? We 

verwelkomen je graag in ons team als jouw profiel matcht met volgende vereisten: 

 
• Je hebt een bachelordiploma in ontwerp- en productietechnologie of een masterdiploma in 

productontwerp of gelijkwaardig 

• Je bent communicatief met een passie voor productontwikkeling en technische uitdagingen 

• Je hebt de vaardigheden om zowel als team als individueel samen te werken 

• Je signaleert de behoeften van je (interne en externe) klanten en weet deze proactief om te 

zetten in een plan van aanpak 

• Je hebt de technische kennis en interesse om een ontwerpidee om te zetten in realiteit. 

• Je hebt ervaring met softwaretools zoals CAD (Solidworks, Creo of gelijkwaardig), Microsoft etc. 

• Je bent op de hoogte van de nieuwste productie- en prototypingtechnieken 

• Je hebt een goede kennis van het Engels en Nederlands, Frans en Duits zijn een pluspunt 

• Je bent van nature proactief, gestructureerd, dynamisch en resultaatgericht 
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Wat wij jou bieden: 
 

Bij Achilles Design draag je bij aan onze voortdurende groei en in ruil bieden wij jou: 
 

• Een ervaren team van ontwerpers en ingenieurs die werken in een zelfsturende organisatie. Dat 

laatste betekent dat je de mogelijkheid hebt om jezelf bij het besluitvormingsproces te betrekken 

en ervaring op te doen in disciplines van teamorganisatie en bedrijfsstrategie. 

• “Bore-out” is hier geen optie; onze brede klantenportefeuille zorgt voor boeiende en 

uiteenlopende projecten. 

• Een aantrekkelijk salarispakket, inclusief extralegale voordelen. 

• Een open cultuur met een informele communicatiestijl en een prettige werksfeer. 

• De kans om te groeien in je eigen passie en ambities, maar ook om samen als team. 

• Alle tools die je nodig hebt om je concepten om te zetten in eerste prototypes: 3D-printers, 

lasersnijder, freesmachine, volledig uitgeruste werkplaats, plotters, waterjet, enz. 

• Een ambitieuze en snelgroeiende organisatie die maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid 

en bedrijfsethiek in de genen heeft. 

• Flexibele werkuren met een vast contract van onbepaalde duur. 

 
Over Achilles Design 
 
Achilles Design, gevestigd in Mechelen, is een snelgroeiend zelfsturend innovatie- en designbedrijf met een 

diepgeworteld trackrecord in het ontwikkelen van betekenisvolle klantervaringen. Dankzij een multidisciplinair 

team van ontwerpers, ingenieurs en innovatieadviseurs is Achilles Design specialist in het innoveren van de 

producten en processen van onze klanten, van jonge groeibedrijven tot multinationals. 

 

Om positieve user experiences te creëren, is onze kerncompetentie de beheersing van het hele proces van 

ontwerpideevorming tot industriële massaproductie en implementatie. 

 

Klanten waarderen ons vanwege onze competenties op het gebied van product design en engineering, 

proces-en serviceontwerp, systeemontwerp, grafisch ontwerp en merkontwerp, prototyping, 3D-printen, 

planning en voorbereiding van industriële productieprocessen, (her)ontwerp van bedrijfsprocessen en 

ontwerponderzoek. We hebben tientallen patenten geregistreerd en vele designprijzen gewonnen, zowel in 

België als internationaal. 

 

Onze afdeling productontwikkeling biedt state-of-the-art oplossingen in vijf sectoren: Healthcare, Industry, 

Sports & Lifestyle, Consumer Goods en Retail. Projecten kunnen gepaard gaan met een intense 

samenwerking met de andere Achilles Design teams zoals Brand Design, Digital Design en Innovation & 

Service Design. 
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Voor meer informatie over ons, bekijk dan snel onze website: www.achilles.be 

Solliciteren 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@achilles.be (voor vragen contacteer ons op: +32 15 41 02 72) 

Achilles Design bvba 

B-2800 Mechelen 
+32 0) 15 41 02 72 

info@achilles.be www.achilles.be 
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