Vacature Technisch tekenaar/Werkvoorbereider
Over ons
Vakwerk is voor ons het realiseren van woonwensen. Van verbouwing tot interieurs op
maat, in de stijl die bij onze opdrachtgever past. Vanaf het moment dat we starten bij onze
ontwerpers/tekenaars tot in de werkplaats, tot de interieurbouw en afronding.
We zijn kritisch op elk detail en het moet echt goed zijn! Daar gaan we voor bij Coremans
Bouw Interieur Styling. In elke fase willen we dat onze klanten dat ervaren. Geïnspireerd
raken van de ontwerpen en enthousiast zijn bij de uitvoering en het uiteindelijke
eindresultaat. Met duidelijke afspraken en persoonlijk contact tijdens het hele proces.
Bij ons bedrijf hoort ook onze hoogwaardige machinale timmerwerkplaats voor de productie
van interieurs in de breedste zin van het woord. Wij zijn een groeiend bedrijf en werken voor
grotere en kleine projecten en particulieren. Gezellig team waarin je inbreng wordt
gewaardeerd.
Voor het productieteam in onze timmerwerkplaats zijn wij op zoek naar een
Technisch tekenaar/Werkvoorbereider. Bij voorkeur met kennis van een CNCbewerkingsmachine.
Functieomschrijving
Deze functie bestaat uit werkvoorbereiding en technisch tekenen m.b.t de CNC.
Je taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:
- Het technisch tekenen met behulp van PointLine;
- Het voorbereiden van de productie, details bespreken/uitwerken en het bestellen van
materialen;
- Je bewaakt de kwaliteit van de producten.
Profiel
Een zelfstandige aanpakker met het juiste verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor
kwaliteit, die tevens houdt van samenwerken en het vakmanschap beheerst van de diverse
houtbewerkingen. Teamspeler en je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in een
soortgelijk productiebedrijf. Kennis van machines en materialen die in onze branche worden
gebruikt is gewenst.

1

Aanbod
Een functie met een afwisselend takenpakket bij een organisatie met goede
arbeidsvoorwaarden en salariëring conform het Bouw-cao in een no-nonsense cultuur.
Voor meer bedrijfsinformatie kunt u onze website raadplegen (www.coremansbis.nl).
Reacties
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Addy van der Beek, te
bereiken op M 06 11 75 61 43. Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief met CV kunnen
per e-mail worden gestuurd aan info@coremansbis.nl t.a.v. de heer Addy van der Beek.
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