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Tekenaar Interieurbouw Luxe Jachten - 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
Je gaat aan de slag bij onze opdrachtgever die gespecialiseerd is in het vervaardigen van
interieurs voor luxe jachten. Zij werkt samen met de grote spelers in de luxe jachtenbouw. De
engineering van ontwerp tot aan het intimmeren en uiteindelijk opleveren bij de klant, valt onder
hun verantwoordelijkheid. Gepassioneerde collega’s streven continu naar perfectie en zij
hebben een constante focus op kwaliteit. Om het team van tekenaars uit te breiden, zijn zij op
zoek naar nieuwe collega.

Functie
Als Tekenaar Interieurbouw start je met het maken van wand-, plafond-, vloer- en
verlichtingsplannen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van details van de
diverse toe te passen unieke meubelstukken. Je vertaalt ontwerp- en overzichtstekeningen naar
werktekeningen met de diverse details. Bovendien wordt van je verwacht dat je in staat bent om
mee te denken met de meubelmaker. In deze functie werk je in een team van tekenaars en
rapporteer je aan de projectleiding.
Functie-eisen
In het bezit van een MBO diploma richting meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer.
Ervaring met geautomatiseerde tekensystemen, zoals AutoCAD 2D/3D, Top Solid
Wood.
Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de jachtbouw en/of interieurbouw.
Bijzondere interesse in diverse en uitzonderlijke materialen.
Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
Zeer nauwkeurige en creatieve werker met kwaliteitsbewustzijn.
Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift.
Aanbod
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Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een opdrachtgever die graag investeert in zowel persoonlijke als werkinhoudelijke
ontwikkeling.
Betrokkenheid, teamspirit en een goede werksfeer kenmerken de organisatiecultuur.
Veel persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen initiatief.
Na een detacheringsperiode en bij gebleken geschiktheid treed je in dienst bij de
opdrachtgever.
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 Tekenaar Interieurbouw
Luxe Jachten? 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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