Vacature Werkvoorbereider/Tekenaar
Wat ga je doen?

Jij zorgt ervoor dat alles netjes geregeld is. En dat vind je prachtig om te
doen! Jij houdt overzicht over de planning, de materialen en de
tekeningen. Op deze manier zorg je ervoor dat het project soepel
verloopt en er een mooi geraamte komt te staan voor de loods die
gebouwd gaat worden. In deze functie als Werkvoorbereider / Tekenaar
Staalconstructies krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid.
De projecten zijn altijd anders. De ene keer is het een prachtige
interieurtrap en de andere keer is het een stalen balk voor ondersteuning
van de aanbouw. Aan jou de taak om de opdrachtgever zo goed mogelijk
uit te vragen. Jij als Werkvoorbereider weet er altijd een overzichtelijk
project van te maken. Een duidelijke tekening en een goede planning is
de basis.
Jouw werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•

Je houdt contact met de opdrachtgevers, leveranciers en collega's
Je maakt planningen voor het personeel en het materiaal
Je doet de inkoop van de materialen
Je maakt van een constructeurstekening een werkplaatstekening
via Tekla Structures

Verdo Staalconstructies B.V. is sinds 1999 werkzaam in de
metaalbranche. Wij zijn uitgegroeid van freelancerwerkzaamheden tot
een volwaardig staalconstructie bedrijf, met een modern uitgeruste
fabriek met diverse cnc aangestuurde machines.
Verdo is een groeiende onderneming waarbij klanttevredenheid centraal
staat. Het interne en externe personeel heeft een uitstekende motivatie
om mooie producten te maken voor de klanten. Denk hierbij aan
constructies voor de bouw, industrie en andere branches.

Ter uitbreiding van het team zoeken wij een werkvoorbereider /
tekenaar.
Wat bieden we?

Je komt te werken bij een mooi bedrijf uit de Bergambacht dat
gespecialiseerd is in staalconstructies. Het is een klein en hecht team
waar intensief samengewerkt wordt. Duidelijke communicatie en goed
werk afleveren staan hoog in het vaandel. En uiteraard wordt elke
vrijdag lekker afgesloten met een biertje.
Daarnaast bieden wij een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden aan.
•
•
•
•
•
•

Salaris vanaf €2500 tot (in overleg)
38 vrije dagen (25 vakantiedagen en 13 ATV)
Reiskostenvergoeding
8% vakantiegeld
Jaarcontract;
Volgen van cursussen

Wie ben je?
•
•
•
•

Afgerond Mbo of Hbo-opleiding in de richting van
Werktuigbouwkunde
Ervaring met Tekla Structures is een pré
Goed kunnen plannen, structuren en coördineren
Let op: ook kandidaten met basis ervaring kunnen reageren. Dan
krijg je een interne opleiding.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op. Je kan ons overdag bereiken op
nummer 0182 35 52 80. Je kan vragen naar Gerard of Marleen Verdoold
of stuur een mail naar hrm@verdo.nl.
Door samen in gesprek te gaan komen we erachter of we bij elkaar
passen en jij samen met ons verder wil bouwen aan onze onderneming.

