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Tekenaar/Werkvoorbereider - Dordrecht
Inloggen

Introductie
Op zoek naar een uitdagende baan waarbij je zowel het tekenwerk als de werkvoorbereiding
voor interieurprojecten voor de jacht-/scheepsbouw en utiliteit verzorgt? Zoek niet verder, want
dan is dit jouw baan!
Organisatie
Je gaat aan de slag bij een grote speler op het gebied van complexe en hoogwaardige
interieurbouw voor de maritieme sector en de utiliteit.
Functie
Als tekenaar/werkvoorbereider werk je mee aan de meest bijzondere interieurprojecten voor de
jachtbouw, scheepsbouw en utiliteit. Je bent een belangrijke schakel in het proces van ontwerp
naar eindresultaat, want jij bent degene die verantwoordelijk is voor het samenstellen van
productietekeningen, materiaalstaten, zaaglijsten en CNC programma’s. Dit doe je op basis
van aangeleverde ontwerptekeningen en/of schetsen. Doordat je zowel met tekenwerk als de
werkvoorbereiding bezig bent heb je een uitdagende en veelzijdige functie
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Vertalen van de ontwerptekeningen in AutoCAD en/of IMOS naar gedetailleerde
productietekeningen.
Adviseren en toepassen van te gebruiken materialen en constructies.
Verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van de productie, denk hierbij aan het
maken van stuklijsten, het maken van schema’s voor het zaagwerk en het schrijven van
CNC programma’s.
Bewaken van de processen en de productie op het gebied van kwaliteit.
Continue een bijdrage leveren aan productontwikkeling en zorgen voor optimale
werkwijzen.

Functie-eisen
Minimaal een Mbo-opleiding, bij voorkeur richting hout- en meubilering.
Ervaring in de scheeps- of jachtinterieurbouw. * Ruime kennis van Autocad. Kennis van
Imos is een pré.
Zelfstanding, creatief en proactief.
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Goede communicatieve vaardigheden.

Aanbod
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werken in een enthousiast team bij een dynamisch bedrijf.
Sterke aandacht voor groei en ontwikkeling.

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/Werkvoorbereider? 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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