Tekenaar/ Werkvoorbereider
Wij zijn op zoek naar jou! Jij bent samen met jouw directe collega’s de spil binnen onze organisatie
op het gebied van het voorbereiden van onze productie. Jij draagt samen met jouw directe collega’s
zorg voor het tekenen van onze projecten en het doen van de daarbij behorende projectinkopen.
Daarnaast plan, organiseer en begeleid je de projecten waar jij verantwoordelijk voor bent en
bewaakt de voortgang van de productie. Jij bent het aanspreekpunt voor je collega’s, onze klanten,
onze onderaannemers en onze leveranciers.
Met welke tekenprogramma‘s ga jij aan de slag? Wij werken met de tekenprogramma’s Autocad en
Logikal.
Wij geloven in hard werken! Maar ook in ruimte om even te ontspannen en even bij elkaar te zijn.
Kantoor en productie samen brengen is voor ons enorm belangrijk, hierom wordt er nauw
samengewerkt tussen de afdelingen. Wij eten dan ook met zijn allen gezellig in de kantine, waar wij
beschikken over een ruime lunchtafel en waar jouw stoel klaar staat.
Functie wensen
Wij vragen van jou dat je kennis en ervaring hebt op het gebied van metaalbewerking en/of
bouwkunde zodat wij samen met jou ervoor kunnen zorgen dat jij deze functie goed kan uitoefenen.
Daarnaast ben jij leergierig en bereid om in een korte tijd veel productkennis eigen te maken.
Jij bent nauwkeurig, analytisch en beschikt over een praktische instelling waardoor je snel kunt
schakelen.
•
•
•
•
•
•
•

HTS werk- en denkniveau;
HTS of MTS Civiele Techniek / Bouwkunde;
Werkervaring binnen een productieomgeving;
Kennis van metaalbewerkingstechnieken;
Goede beheersing van AutoCad en MS Office;
Ervaring met Logikal is een pré;
In het bezit van rijbewijs B.

Herken jij jezelf in dit profiel? Ben jij een goede gesprekspartner voor klanten en collega’s? En
beschik jij over commercieel inzicht? Reageer dan snel op deze vacature.
Arbeidsvoorwaarden
PriBo is aangesloten bij de CAO Metaal en Techniek en biedt een afwisselende en uitdagende functie
met een grote mate van zelfstandigheid.





Salaris conform CAO, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
Prima reiskostenvergoeding, €0,19 per kilometer, max. 30 kilometer enkele reis;
Werktijden 07.00 – 16.00;
Mogelijkheden tot verdere ontplooiing in je vakgebied.

Wat bieden wij
PriBo is vakspecialist in staal en roestvrijstaal, produceert en monteert stalen puien, deuren en
kozijnen. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van de bekende systemen van Jansen en Forster.
Wij zijn een groeiend en gezond bedrijf dat ruim 12,5 jaar bestaat.
Er hangt bij ons een open en informele sfeer waarbij er altijd ruimte is voor humor. Onderling staan
de medewerkers voor elkaar klaar en heerst een hands-on mentaliteit. Medewerkers voelen zich
betrokken en de werksfeer is prettig. De lengte van de dienstverbanden spreekt wat dat betreft
boekdelen. Je werkt bij PriBo in een klein en hecht team.
In zijn algemeenheid worden medewerkers altijd aangemoedigd om een opleiding te volgen. Werken
bij dit bedrijf betekent blijvend leren en kansen pakken om je verder te ontwikkelen. En dat met een
pakket van prima arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatieprocedure
Wil jij graag ons team komen versterken? Solliciteer dan direct! Je kunt jouw sollicitatie, bestaande
uit je motivatie en CV, sturen naar: solliciteren@pribo.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch
contact opnemen met dhr. P. Prins op 06-46314680.
Bij PriBo hanteren wij een procedure van (minimaal) twee gespreksrondes.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
PriBo aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus voor vacatures. Toegestuurde CV' s (in welke
vorm dan ook) door bureaus aan enige medewerker van PriBo zonder geldige schriftelijke
zoekopdracht van HR PriBo, worden gezien als publieke informatie.

