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AutoCAD Tekenaar Interieurbouw - Gouda
Inloggen

Introductie
Heb jij je eerste stappen gezet in de mooie wereld van interieurbouw en wil je een vervolgstap
maken door aan de slag gaan met het interieur van luxe jachten? Ben je creatief, inventief en
heb je daarbij ook nog een diploma richting Hout & Meubilering op zak? Dan is dit je kans!
Organisatie
Onze opdrachtgever waar je aan de slag gaat is een uniek, trots en toonaangevend
familiebedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van interieur van luxe jachten. Sinds jaar en
dag werken zij nauw samen met de grote spelers in de luxe jachtenbouw. Gepassioneerde
medewerkers streven continu naar perfectie en kwaliteit en vakmanschap staan dan ook
centraal binnen de organisatie.
Functie
Als AutoCAD Tekenaar Interieurbouw ga je unieke luxe meubelstukken en plafond-, vloer- en
verlichtingsplannen uitdetailleren van ontwerptekeningen naar productietekeningen. Daarbij kun
je wat jij ontwerpt in een later stadium terugzien op de productieafdeling. Je werkt nauw samen
met de meubelmakers en je team van tekenaars om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te
komen. In deze functie rapporteer je aan de projectleiding.
De werkzaamheden zijn o.a.:

Uitwerken van ontwerptekeningen tot gedetailleerde productietekeningen.
Maken van stuklijsten en fourniturenlijsten voor het completteren van de
productietekeningen.
Meedenken en overleggen met de meubelmakers teneinde het beste resultaat de
bereiken.
In de (nabije) toekomst zal 3D-tekenen tot het takenpakket gaan behoren.

Functie-eisen
Een Mbo-diploma richting meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer.
Ervaring met AutoCAD.
Relevante ervaring in soortgelijke functie in de jachtbouw en/of interieurbouw
Kennis van het meubelmakersvak.
In staat om zowel zelfstandig als in een team werken.
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Ervaring met 3D-tekenen is een pre.
Goede communicatieve vaardigheden.
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Aanbod
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werken met enthousiaste en kundige collega’s.
Een uitdagende werkomgeving waar een informele sfeer heerst.
Volop ruimte voor eigen initiatief.
De ruimte en mogelijkheid om jezelf op persoonlijk en op werkinhoudelijk vlak verder te
ontwikkelen.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Yvonne Koning via 0182-55 51 51.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van AutoCAD Tekenaar
Interieurbouw? Upload je cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je
op.
Qualified People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Solliciteren
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