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Tekenaar/Werkvoorbereider Interieurbouw Luxe Jachten Gouda
Inloggen

Introductie
Altijd al willen werken in de interieurbouw luxe jachten? Een mooie kans voor een vakidioot op
interieurgebied die met de nodige ervaring en kennis de spilfunctie vervult op de afdelingen
verkoop en productie.
Organisatie
Onze opdrachtgevers zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in het vervaardigen van interieur van
o.a. luxe jachten. Waar de ene opdrachtgever levert aan de grote spelers binnen de luxe
jachtbouw heeft de ander een eigen interieurtak voor hun eigen te bouwen jachten. Voor allen
geldt dat kwaliteit en perfectie hoog in het vaandel staan.
Functie
Binnen de interieurbouw, en met name binnen de luxe jachtbouw, heb je als tekenaar /
werkvoorbereider een creatieve, technische en ondersteunende rol. Je werkt de tekeningen uit
van DO tot en met productie. Tekeningen voor het meubilair, maar ook vloer-, wand- en
verlichtingstekeningen. Je maakt de materiaalstaten, je bereidt de tekeningen voor op de CNC
programmatuur, je verzorgt een stukje inkoop van specifieke- of basismaterialen. Kortom, je
bent de rechterhand van de projectleider, en vraagbaak voor de productie. Je hebt een groot
hart voor interieurbouw en werkt prettig samen met de diverse afdelingen.
Functie-eisen
In het bezit van een MBO diploma richting meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer.
Ervaring met geautomatiseerde tekensystemen, zoals AutoCAD, Top Solid Wood of NX.
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 oog voor kwaliteit Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden.
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré.
Aanbod
Onze opdrachtgevers investeren graag in zowel persoonlijke als werkinhoudelijke
ontwikkeling.
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Betrokkenheid, teamspirit en een goede werksfeer kenmerken de organisatiecultuur.
Veel persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen initiatief.
Een veelzijdige baan binnen de exclusieve wereld van de luxe jachten.
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 telefoonnummer 0182 –
555151.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van
Tekenaar/Werkvoorbereider 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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