Technisch tekenaars
Willems Veranda’s is op vandaag uitgegroeid tot marktleider in de sector van de verandabouw met
meer dan 22.000 realisaties, 1.400 realisaties per jaar en een jaaromzet van meer dan 35 miljoen euro
en een goed gevulde, steeds stijgende orderportefeuille. Achter dit succes staan de meer dan 250
medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven.
Onze kracht? Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van begin
tot einde! Dankzij hen zijn wij één van de snelst groeiende bedrijven!
Om aan de permanente groei te kunnen voldoen en de vele aanvragen te kunnen behandelen, zijn wij
op zoek naar gemotiveerde medewerkers.
De functie
Voor onze diverse vestigingen zijn wij op zoek naar gemotiveerde Technisch tekenaars






je stelt constructiedetails op, maakt detailtekeningen voor bouwvergunningen,
voorbereidende ruwbouwwerken
je werkt de technische plannen uit voor onze productieafdeling en plaatsingsdienst
binnen deze functie werk je in teamverband
je werkt vanuit onze vestiging in uw regio en op regelmatige basis in het hoofdkantoor te
Ronse
je rapporteert aan het Diensthoofd Dossierbeheer / Studiebureau of zijn assistent

Je profiel






je behaalde een Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring
enige relevante werkervaring is een troef
je werkt uitermate nauwkeurig en bent stressbestendig
je beschikt over een goede kennis van Autocad en werkt vlot met MS Office
je werkt professioneel en communiceert vlot

Ons aanbod


je komt terecht in een internationaal bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid
en een positieve groepssfeer centraal staan



je zal werken binnen een omgeving van écht vakmanschap, waar voortdurend gestreefd wordt
naar een kwalitatief eindproduct en waar jouw inzet & initiatieven sterk gewaardeerd worden



een veelzijdige en afwisselende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en een
doorgedreven, gerichte opleiding on-the-job



een vast contract met aantrekkelijke verloning binnen een sterk groeiende, dynamische
organisatie en mogelijkheden om je verder te bekwamen in een technische richting
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Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, solliciteer dan snel!
Hoe solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief met vermelding van de functie naar jobs@willemsalu.be
of per post naar Willems Veranda’s N.V. t.a.v. Jobs, Lievensveld 7 - 9600 Ronse
Uiteraard kan je rekenen op een snelle en vertrouwelijke behandeling.
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