Wij zijn per direct op zoek naar een tekenaar/werkvoorbereider!
Waar zijn wij naar op zoek?
Als tekenaar/ werkvoorbereider speel je een belangrijke rol in het complete
werkvoorbereidingsproces. Je zorgt voor logische en duidelijke tekeningen in
combinatie met details welke aansluiten op het productie proces, zodat onze installateurs en timmermannen zorgeloos onze woningen kunnen bouwen.
Daarnaast verwachten we dat je regelmatig met collega’s overlegt met betrekking
tot ontwerp, inkoop en uitwerking. Ook schakel je met gemak met werkplaats en
buitendienst, daar waar het gaat om aandachts- en/of verbeterpunten.
Op deze manier is geen dag hetzelfde!
Wat zien wij graag van jou?

Ervaring met AutoCAD (2D/3D), ArchiCAD of Revit is een must

Ervaring/ kennis van VERTEX is een pre

Ervaring in de houtskeletbouw is een pre

Je bent gestructureerd en weet zo alles te stroomlijnen

Je denkt in oplossingen, niet in problemen

Je bent kwaliteitsbewust, service- en klantgericht

Je hebt minimaal mbo 4 werk- en denkniveau

En daarnaast behoud je, ook onder druk, je gevoel voor humor…

Ons bedrijf:
Maat Feeling Home is een echt familiebedrijf met een rijke traditie. Al
bijna 50 jaar bouwen wij kwaliteit in
hout. Wat ooit als eenmanszaak is
gestart door Gerrit Maat, is vandaag
de dag uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming op het gebied van
verblijfsrecreatie en (tijdelijke) huisvesting.
In onze fabrieken maken we de
(recreatie)woningen van A tot Z. Van
het houten skelet, tot het afwerkplintje en van de waterleiding, tot de
compleet ingerichte badkamer.
Wij groeien hard en zoeken daarom
versterking!

Wat mag je van ons verwachten?

Een passend salaris

Een informele sfeer met korte ‘lijntjes’

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Fulltime baan
Word jij onze Tekenaar/ werkvoorbereider?
Wij zoeken een tekenaar/ werkvoorbereider die net zo enthousiast en leergierig
is als wij! Sta jij te popelen om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatie
en cv naar: Niels@maatfeelinghome.nl! Liever even bellen? Dat kan natuurlijk
ook, bel ons op +31 (0)184—411 933

Wij zijn altijd op zoek naar:



Goede timmerlieden



Goede loodgieters



Goede elektriciens

