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Tekenaar/werkvoorbereider - Leiden
Introductie
Ben jij de verbinder tussen de sales afdeling en de productie? Wil jij jouw ruime ervaring in gaan
zetten om de mooiste maatwerkinterieurs te realiseren voor de mooiste A-merken binnen de
retail in een zeer afwisselende functie? Lees dan snel verder.

Organisatie
Onze opdrachtgever is al ruim 25 jaar een specialist in het realiseren van interieurs voor het
luxere segment in de Retailbranche. Zij verzorgen het volledige projectmanagement, van
engineering en productie tot en met de uiteindelijke oplevering in de winkel. Hierbij wordt
continue meegedacht in technische oplossingen en de nieuwste technieken. Innovatief en
duurzaam denken en handelen worden steeds belangrijker binnen de organisatie.
Daarnaast leveren zij aanvullende diensten, zoals visualisatie, styling, media en design. Door
het samenbrengen van de verschillende expertises onder één dak, kan deze opdrachtgever met
dit totaalconcept hun opdrachtgevers volledig ontzorgen.

Functie
Als Tekenaar/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor een uitgebreid takenpakket. Je
hebt dan ook al je sporen verdient in de interieurbouw en bent toe aan de volgende stap in je
carrière. Je zal als schakel fungeren tussen het verkoopteam en het productieteam. Hierdoor
heb je veel afwisseling in je werk en zal er een groot beroep gedaan worden op jouw creatieveen organisatorische vaardigheden.
Je taken bestaan onder andere uit:
Uitwerken van technische tekeningen en calculeren op basis van de klantinformatie
Aan de hand van de tekeningen bepalen van de benodigde materialen
Aanvragen van offertes en inkopen van benodigde materialen
Onderhouden van contacten met de leveranciers m.b.t. aanvraag materiaal
Zorgdragen voor overdracht van voorbereidende werkzaamheden aan de productie
Fungeren als aanspreekpunt betreffende vragen m.b.t. de voorbereidende
werkzaamheden
Regelmatig overleg met Verkoop- en Productieafdeling
Pro-actief meedenken in technische oplossingen

Functie-eisen
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MBO-4 opleiding richting werkvoorbereider of een HBO opleiding richting bijvoorbeeld
(technisch) product design
HBO werk- en denkniveau verkregen door werkervaring en/of opleiding
Je bent al ruim 3 jaar werkzaam in een soortgelijke functie binnen het luxe segment van
de zakelijke interieurbouw
Zeer ruime ervaring met Autocad of Iron CAD
Ervaring met 2D en 3D tekenen van (productie) tekeningen voor maatwerkmeubels en
luxe interieur inrichtingen. Het betreft geen ontwerpfunctie!
Communicatief vaardig en zeer goed kunnen plannen en organiseren
Goed kunnen calculeren en commercieel kunnen denken en handelen
Goed kunnen omgaan met deadlines en werkdruk
Flexibel in het oppakken van taken en een proactieve houding
Uitstekend kwaliteitsbesef
Woonachtig in de omgeving van Hoofddorp/Haarlemmermeer!
Voertaal binnen het bedrijf en bij de klanten is Nederlands

Aanbod
Na de detacheringsperiode zal je in dienst treden bij onze opdrachtgever
Salaris is afhankelijk van werkervaring en opleiding en zal rond € 3.500 – € 4.000 bruto
per maand liggen
Je komt te werken in een enthousiast team van vakspecialisten bij een economisch
stabiel bedrijf
Er heerst een prettige informele sfeer binnen het bedrijf

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Nathalie Bogerd via telefoonnummer 0182 – 555
151. Vacaturenummer: 10131.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 30 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
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Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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