Op zoek naar een nieuwe baan?

Vacature tekenaar/werkvoorbereider:

Ben jij tekenaar/werkvoorbereider of wil je dit worden? Dan is het volgende misschien interessant
voor je.
Wesso elektro Wijchen b.v. heeft al meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van woningbouw,
utiliteit en renovatie. Wij werken voor zowel zakelijke als particulieren klanten in de regio
Wijchen/Nijmegen. Wij houden van een persoonlijke aanpak en hebben korte communicatielijnen
voor zowel onze klanten als medewerkers.
Naast jou zijn er geen andere tekenaars bij ons werkzaam. Hierdoor word je door ons van A tot Z
betrokken bij onze projecten. Op het gebied van werkvoorbereider zul je dit samen met onze
bedrijfsleider doen. Je functie zal voornamelijk op kantoor ingevuld worden.
Overzicht van je werkzaamheden:
- Tekenen in Stabicad (Autocad),
- Voorbereiden van projecten,
- Bestellen en controleren van materialen voor de projecten,
- Mede inplannen van collega’s,
Uitbreiding van de functie zal mogelijk zijn en dan valt te denken aan de volgende werkzaamheden:
Keuren elektrisch gereedschap, onderhoudscontracten/projecteren noodverlichtingsinstallaties,
projectbegeleiding

Wat verwachten we van jou:
Het meest belangrijke is dat je past binnen een bedrijf die mensgericht is. Je vindt het belangrijk om
op een goede manier om te gaan met collega’s. Je
- bent secuur in je werk,
- hebt een flexibel karakter,
- kunt bouwtekeningen lezen,
- hebt materiaal kennis
- hebt ervaring in de elektrotechniek

Wat bieden we jou:
- werken bij een familiebedrijf waar een informele bedrijfssfeer hangt.
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

- volop kansen om jezelf te ontwikkelen
- leuke groep collega’s
- personeelsvereniging

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt? Dan komen we graag met je in contact.
Je kunt ons bellen of een cv sturen naar pz@wesso.nl. Als je vragen hebt over deze vacature dan kun
je bellen met Marian Wessels 024-6413203. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.

