Are you the rock we're looking for?
Technisch tekenaar
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Functieomschrijving van jouw toekomstige job;
•

Als technisch tekenaar krijg je een concept van de technische verkopers, waarna je zelf instaat voor: Het uittekenen van een
3D concept.

•

Het uittekenen van de detail- en productietekeningen, met eventueel opmeting ter plaatse.

•

Het opmaken van bestellijsten.

•

Het contacteren van leveranciers voor het bestellen van materiaal en opvragen van prijzen.

•

Het verder opvolgen in het atelier.

•

Doorgroeimogelijkheden volgens je ambities en capaciteiten.

WIE WIJ ZOEKEN
Profiel
•

Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig aan de slag.

•

Je bent flexibel en een initiatiefnemer.

•

Je hebt logisch redeneervermogen En vooral veel goesting.

Jobgerelateerde competenties
•

Goede kennis van het Nederlands en frans.

•

Je hebt een bachelor diploma houttechnologie of interieurvormgeving of gelijkwaardig door ervaring.

•

Je hebt een aantal jaar ervaring in een houtproductie bedrijf, interieurbouwer.

•

Je hebt een goede kennis van Topsolid (of IMOS).

WAT WIJ BIEDEN
Wat wij jouw aanbieden?
•

Je komt terecht in een jong bedrijf waar Openheid, Enthousiasme kernwaarden zijn.

•

Een vaste, voltijdse job met veel afwisseling door de uiteenlopende projecten.

•

Een werkomgeving met de nieuwste houtbewerkingsmachines.

•

Filevrij naar het werk, vlot bereikbaar.

•

Een mooi verloningspakket.

•

Vast contract.

WIE WIJ ZIJN
Wie zijn wij?
Onze klant heeft ruim 30 jaar ervaring in de inrichting van verkooppunten in metaal. Om de totaalervaring van de klant alsmaar te
verbeteren, worden functionele constructies in metaal steeds vaker vervangen door een warmere combinatie van hout en metaal.
Dit bedrijf heeft de daarnaast een metaalproductie en een houtproductie. Jouw houtprojecten worden er met de laatste nieuwe
machines en meest recente technologieën gerealiseerd.
Naast de productie van winkelinrichtingen kunnen die ook andere houtprojecten uitvoeren:
kantoren, industrie, onderaanneming,…

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

