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Over het bedrijf:
De opdrachtgever is een specialist in het bewerken van metaal voor heel veel verschillende
toepassing. Ze leveren voor het overgrote deel maatwerk in bijna elke denkbare sector. Denk aan
bouw, industrie, retail, zorg, agri & food, transport, machines en ga zo maar door.
Wat ga je daar doen?
Om de juiste producten te kunnen maken, moet er eerst een juiste tekening gemaakt worden.
Daarom ben ik op zoek naar een technisch tekenaar (WTB). Voor ongeveer 70% bestaat jouw werk
uit het maken van tekeningen. Je maakt samenstellingen en overzichtstekeningen en tekeningen tot
is het kleinste detail. Het is hierbij belangrijk dat jij ook als een enigneer kunt denken. Dat maakt het
tekenen bij deze opdrachtgever altijd boeiend.
Je bent niet alleen bedreven in het maken van werktuigbouwkundige tekeningen in 2D / 3D CADpakketten, maar je bent ook oplossingsgericht en inventief. Kortom, ben jij op zoek naar een
uitdagende en veelzijdige baan als tekenaar? Heb jij voeling met inbraak-, kogel- of explosiewerende
gevelelementen van metaal en constructies in het algemeen? Dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet.
Jouw taken zien er als volgt uit:







Het maken/tekenen van samenstellingen, detailtekeningen tot en met productietekeningen
Maken van stuk-, zaag-, kniplijsten voor de productie
Het tot op detail uitwerken van projecten
Voeren van overleg met verkopers, projectleiders, productie- en montageleiders en de
afdeling inkoop ten behoeve van jouw projecten
Incidenteel het inmeten van projecten
Archiveren van projectdocumentatie

Wat wordt er van je gevraagd?








MBO+/HBO niveau (WTB)
Minimaal 5 jaar relevante ervaring als tekenaar (metaal/WTB)
Kennis van moderne productietechnieken in de metaalbewerking
Dienstverlenende en klantgerichte instelling
Goed zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken
Aangezien alles maatwerk is ben je oplossingsgericht en kun je constructie-technisch goed
meedenken
“Stalen” zenuwen (lees stressbestendig, maar in de metaal branche klinkt dit wel leuk)



Kennis van geautomatiseerde systemen en softwarepakketten zoals, ERP, CNC machine
programma’s en Microsoft Office

Waar kun jij op rekenen?






Een jaarcontract bij de opdrachtgever zelf. (half jaar is ook mogelijk indien dat je voorkeur
heeft)
Een open en eerlijke organisatie die zich kenmerkt door de no-nonsense mentaliteit in een
platte organisatie.
Prettige werksfeer.
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
En vooral een veelzijdige uitdaging bij een werkgever die techniek op een hoogstaand niveau
heeft zitten en jou daarin stimuleert om jezelf te blijven ontwikkelen d.m.v. trainingen en
opleidingen.

Ben jij de Technisch Tekenaar (WTB) die ik zoek? Stuur jouw meest recente CV en motivatie naar:
vincent@vipuitzendbureau.nl . Ik laat zo snel mogelijk wat van mij horen.

