Vertaal jij onze klantwensen in duidelijke werktekeningen en zorg jij ervoor dat je collega’s in de
fabriek mooi maatwerk kunnen maken?
Heb jij oog voor detail en wil je werken voor een mooi Nederlands maakbedrijf?
Bouw dan met ons mee! Wij zoeken een TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER Interieurbouw.
Wij realiseren de interieurs van zwembaden, sauna’s, sportaccommodaties, scholen en kantoren in
binnen- en buitenland. Als marktleider binnen deze segmenten werken wij continue aan verduurzaming
en optimalisatie van onze producten en processen.
Ter versterking en uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:
TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER Interieurbouw
In deze veelzijdige fulltime functie ben je een belangrijke schakel. Je maakt werktekeningen in
PaletteCad en stemt deze met de opdrachtgever af. Je bestelt de nodige materialen en zorgt ervoor dat
de productie en montage vlekkeloos verloopt. Samen met collega’s en leveranciers ga je op zoek naar
creatieve, slimme en duurzame oplossingen.
Wat breng je mee naar Roosendaal?
- een afgeronde opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Hout- en Meubileringscollege;
- enkele jaren ervaring met een 3D tekenprogramma. PaletteCAD heeft een pré;
- enkele jaren ervaring in de interieurbouw;
- uitgebreide kennis van materialen, constructies en productiemethoden;
- je werkt gestructureerd.
Wat bieden wij jou?
- een afwisselende en zelfstandige functie met mogelijkheid om binnen je vakgebied door te groeien;
- interessante opleidingsmogelijkheden;
- een jong en dynamisch team, waar een informele en no-nonsense werksfeer heerst;
- werken in een innovatieve organisatie met een duidelijke groeistrategie, waarin de mens altijd
centraal staat;
- een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Grijp jij deze kans om in ons team te komen werken? Solliciteer dan direct! Stuur je CV en motivatiebrief
naar jacco@interieur-partners.nl of bel met Jacco van der Heiden op tel. 06 – 23364928.

Interieur Partners is onderdeel van Hermeta Groep
Interieur Partners B.V. – Vaartveld 2 – 4704 SE Roosendaal – tel. 0165 . 533172 www.interieurpartners.nl

