Vacature technisch tekenaar interieur
Veldeman DB is een totaalafwerkingsbedrijf met specialisatie in maatwerkoplossingen voor interieur
en exterieur. Wij zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking van A tot Z in nieuwbouw- en
renovatieprojecten. Onze inhouse productie en technische kennis stelt ons in staat om hoogwaardige
producten te leveren binnen een korte doorlooptermijn. Vanuit Dendermonde bedient ons team een
brede groep aan klanten in Vlaanderen. We zorgen voor de inrichting van kantoren, commerciële
ruimtes, horeca, zorg, scholen en woningen.
Om verder te kunnen groeien willen we ons team versterken met een technisch tekenaar interieur
(m/v) die bij ons wordt opgeleid.
Functiebeschrijving










In deze functie word je opgeleid tot technisch tekenaar interieur.
Je vertaalt de opdracht van klanten, architecten en interieurontwerpers naar een
productiedossier dat conform onze eigen productiemethodes en mogelijkheden is.
Vanuit het klantendossier (werkopdracht, werkdocumenten, tekeningen en plannen,
lastenboeken) maak je een productiedossier op dat onder meer bestaat uit tekeningen van
maatmeubels en interieurelementen, een materialenlijst, een stukkenlijst, besteldocumenten…
Je vertrekt vanuit een voorstudie waarin je gegevens controleert en de opdracht bestudeert.
Je doet opmetingen van de bestaande ruimte en structuren.
Je zorgt voor uitvoeringstekeningen in CAD/CAM software. We maken ook gebruik van
Sketchup, Maestro, Autocad LT en Ardis.
Je maakt een checklist op voor de bestelling van materialen.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het productieproces ben je nauw betrokken en volg
je met de verantwoordelijke de kwaliteitscontrole mee op.
Je overlegt regelmatig met je collega’s van klantenbegeleiding en het atelier en de externe
klant.

Profiel









Je hebt een bachelor in houttechnologie of gelijkwaardig door ervaring.
Het spreekt voor zich dat je een grote affiniteit hebt met interieur en specifiek in het
meubelproductieproces.
Je hebt een basiskennis van hout- en plaatmaterialen en materiaalstaten. Je kan omgaan met
tekengereedschap en tekenprogramma’s, kent tekennormen en kan tekeningen en plannen
lezen. Je hebt kennis van houtbewerkingsmachines zoals CNC.
Je hebt goede analytische vaardigheden en houdt ervan om uit een grote hoeveelheid
informatie de essentie te halen.
Je bent van nature goed georganiseerd en gaat planmatig te werk. Je bent bovendien een
pietje precies als het aankomt op cijfergegevens.
Je bent erg gericht op samenwerken en overleg. Bij onduidelijkheden vind je snel je weg naar
collega’s.
Je communiceert efficiënt en correct, zowel schriftelijk als mondeling, naar je collega’s,
leidinggevende en klanten of leveranciers.
Je gaat flexibel om met bijsturingen en aanpassingen van opdrachten en je bent goed in staat
om probleemoplossend te denken.
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Wij bieden
Bij Veldeman DB vind je een uitdagende functie in een groeiend en dynamisch bedrijf met een
familiale sfeer waarbij je door de bedrijfsleiding en je collega’s goed ondersteund wordt. We zijn een
organisatie met een open en informele cultuur. Je kan rekenen op opleiding waar nodig. Deze functie
is een tijdelijke functie met optie vast. We staan open voor een IBO-overeenkomst.

Interesse?
Bezorg ons je cv via info@veldeman-bvba.be.
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