Technisch tekenaar Inventor (locatie Tegelen, m/v)
Na een inwerkperiode ga jij zelfstandig aan de slag, waarbij jij de detaillering, van de door de
projectleider gemaakte tekeningen, vormgeeft. Samen met de projectleider bespreek jij de projecten
die uitgewerkt moeten worden. Hierin krijg jij de benodigde informatie, die jij dient te weten
voorafgaand van het uitwerken van de tekeningen. Je bedenkt en werkt conceptontwerpen,
detailtekening en constructietekening uit.
Door het maken van de productietekeningen en bijbehorende stuklijsten, zorg jij ervoor dat de
werkvoorbereiding van projecten soepel verloopt. Door toepassing 3D Inventor lever je een high-end
oplossing, die naast visualisaties voorinzicht geeft in het ontwerp en de mogelijkheden daarvan. Je
tekent zowel nieuw te ontwerpen projecten of systemen als ook aanpassingen op bestaande systemen.
Je werkt in een klein team waaronder directie, engineer/projectleider en een chef werkplaats.
Daarnaast heb je goed contact met de chef werkplaats en kun je verbeteringen vertalen naar je
tekeningen of werkwijze.
Je komt te werken bij een innovatief bedrijf dat installaties ontwerpt, bouwt én onderhoud voor
transport en opslag van droge stoffen en filtertechniek. We vinden het belangrijk dat je plezier en
passie hebt voor je werk. Wij zijn experts in onze vakgebieden en gaan informeel en collegiaal met
elkaar om.
We zijn VCA** TÜV gecertificeerd en in het bezit van het EN1090-certificaat klasse 2 en het ENISO3834-2 certificaat.
Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Ervaring met 3D Inventor is een must;
Kennis en ervaring met techniek;
Je werkt gestructureerd en resultaatgericht;
Je hebt goede analytische vaardigheden en oog voor detail;
Je werkt planmatig en toont initiatief.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Wij bieden jou een fulltime dienstverband 40 uur per week;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-kleinmetaal;
Een innovatieve organisatie met een informele en open werksfeer
Een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie;
Volop ruimte aan mensen met eigen initiatief;
Mogelijkheden om je kennis te vergroten via opleidingen of cursussen;

Heb jij een achtergrond als technisch tekenaar, ben jij een BBL-er of een afgestudeerde student die
aan de slag wil, reageer dan zeker als je op zoekt bent naar een nieuwe afwisselende uitdaging!
Neem voor meer informatie contact op met Christianne Nijs 06 23 99 64 43.
Of stuur een korte motivatie met je CV naar info@mijnsteijl.nl.

