
ARE 
YOU
OUR 
NEW

KICKASS 
PRODUCT
DESIGNER?



• Ontwerp & Productie verlichtingsarmaturen
• Met Awards bekroond bedrijf
• Hoofdkantoor Maldegem
• Productie in België
• Samenwerking met internationale ontwerpers
• Op-maat licht-oplossingen

Welkom in onze droomwereld. De afgelopen jaren 
waren een mix  van fantastische projecten.
DARK is het buitenbeetje en trendzetter uit de 
verlichtingswereld. We ontwikkelen, produceren en 
verdelen design verlichtingsarmaturen, objecten, 
sculpturen en licht-concepten.
Vele internationale designers kregen bij Dark een 
platform voor hun creatieve ideeën. Getuige daarvan 
zijn de 95 Internationale Design Awards.
We exporteren nu wereldwijd naar 43 landen.
En dit alles is mogelijk gemaakt door een magische 
mix van ‘believers’,  hard werken en een brandende 
passie voor schoonheid, materialen en mensen.





CAN YOU 
HANDLE  
THIS?

PROJECT DEFINITIE
 Tijdens de briefing-fase definieer je behoeften, onderzoekt technologische  
 mogelijkhedenen en beveelt technologische en productiepartners aan.

ONTWERPONDERZOEK
 Na de projectbriefing ga je verder met markt- en concurrentieanalyse.
 Eerst teken je moodboards, op zoek naar inspiratie. De analyse helpt je om  
 de projectrichting te bepalen.

CONCEPT ONTWERP
 Nieuwe ideeën ontstaan wanneer je een probleem op een andere manier  
 bekijkt. Je probeert details op te merken die anderen niet zien, nieuwe   
 manieren te vinden en nieuwe methodes te ontdekken.

CAD, VISUALISATIE, MOCK-UPS
 Je presenteert je ideeën en concepten in een heldere vorm, je overlegt met
 partners in alle ontwerpfasen. Schaalmodellen en eerste prototypes helpen
 iedereen in het team om de eerste ideeën te begrijpen en goed te keuren.
 Voor prototyping maak je gebruik van 3D print-, moulding-, frees- en andere  
 modelleertechnieken.

ONTWERPCONCEPTEN IN DETAILS
 Je werkt zorgvuldig aan verhoudingen, details en alle componentenrelaties.
 Je verfijnt alle onderdelen tot een harmonisch product rekening houdend  
 met alle technologischeen productielimieten. Je verfijnt het materiaal en de  
 kleurafwerking. Je bereidt CAD-gegevens voor op de volgende 
 ontwikkelingsfase.

SNELLE PROTOTYPING EN TESTEN
 Je brengt je ideeën van papier naar echte 3D-modellen en prototypes.

ENGINEERING
 Tijdens het werken aan projecten werk je samen met verschillende partijen.

TOEZICHT & FABRIEKSCOMMUNICATIE
 Je begeleidt de productie en focust op elk detail. Jouw kennis van
 productieprocessen stelt je in staat om effectief te communiceren met   
 leveranciers en fabrikanten.



INDUSTRIEEL ONTWERPER / PRODUCTONTWIKKELAAR
 -  Gepassioneerd door ontwerpen.
 -  Reeds een eerste relevante werkervaring.
 -  Goede technische kennis van materialen en productietechnieken.
 -  In staat om een product van a tot z te ontwikkelen, je combineert de   
  look & feel van een product met de nodige techniciteit. Je bezit een   
  grote dosis praktijkgerichte creativiteit en je hebt oog voor detail.
 -  Je houdt van diversiteit in je job, bent flexibel, je hebt geen ‘9 to 5   
  mentality’ en een grote verantwoordelijkheidszin.
 -  Je hebt een neus voor de nieuwste toepassingen in je vakgebied en   
  schaaft je vakkennis voortdurend bij.
 -  Je bezit goede communicatieve skills die je kan aanwenden bij    
  gesprekken met toeleveranciers, overleg met de collega’s van Sales,   
  R&D en productie.
 -  Kennis van een 3D tekenpakket (Inventor of Solidworks) is vereist .   
  Kennis van grafische programma’s (Adobe), lichtplanning dialux of relux,  
  is een pluspunt.
 -  Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en bent    
  organisatorisch sterk.
 -  Goede kennis van het Engels..

JOB OMSCHRIJVING
 Je ontwikkelt, specificeert en verfijnt verlichtingsconcepten en systemen   
 in samenspraak met ontwerpers. Je stuurt het ontwikkelingstraject   
 van je projecten vanaf prototypes, productietekening tot en met de   
 vrijgave en opvolging in productie (3D-modellen, stuklijsten,    
 productietekeningen, technische handleidingen, montagevoorschriften,   
 …. vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.) Je zoekt naar creatieve   
 oplossingen, die beantwoorden aan de kwaliteit en de technisch  
 economische haalbaarheid.

DIPLOMA
 Een hogere opleiding Master productontwikkeling, Master Industrieel   
 ontwerpen of gelijkaardig door ervaring.

WAT BIEDEN WIJ
 Je krijgt een ruim en gevarieerd  takenpakket. Als ontwerper kan je je ten  
 volle ontplooien in een ervaren ontwikkelingsteam, je krijgt stapsgewijs meer  
 verantwoordelijkheden en project-ownership. Je komt terecht in een zeer  
 dynamische, internationale en design-technische onderneming.
 Voltijdse job, na inloopperiode.

WHO ARE WE
LOOKING FOR?





ARE YOU THE 
ONE?
CONTACT US

job@dark.be


