
Tekenaar / engineer (m/v) aluminium ramen, deuren,

kozijnen en gevels
Spoed! Per direct

● Onbepaalde of bepaalde tijd

● 24 tot 38 uur

● HBO, MBO+

Missie

Jij zorgt voor een vlekkeloze vertaling van de tekening van de architect/aannemer tot detailtekening

die de basis is van een goede werkvoorbereiding en in detail duidelijk is voor onze klanten, de

productie en de montage.

De organisatie

Slump-Fictorie Hoogeveen BV is gespecialiseerd in aluminium ramen, deuren en gevels van hoge

kwaliteit voor de utiliteitsbouw. Slump-Fictorie is al meer dan 100 jaar een betrouwbare en

wendbare kwaliteitspartner voor haar opdrachtgevers. Slump-Fictorie heeft ambitie. Wij staan aan

de vooravond van een opwindende transformatie. Wij blijven ons opnieuw uitvinden en we gaan

investeren in onze toekomst.

Wat ga je doen:

Als tekenaar zorg je ervoor dat je collega’s de juiste tekeningen ter beschikking krijgen om hun

werkzaamheden goed uit te voeren. Jij geeft de klant, in detail, inzicht in wat hij geleverd krijgt. Als

teamlid van het bedrijfsbureau bedenk jij effectieve en hoogwaardige oplossingen. Daarnaast geef jij

een boost aan de organisatie door jouw kennis, kunde en ervaring in te zetten om met elkaar,

dagelijks een stukje te groeien.

Plek in de organisatie

● Je maakt deel uit van het bedrijfsbureau team.

● Met je collega's van het bedrijfsbureau zijn jullie er verantwoordelijk voor onze mooie

projecten van calculatie tot werkvoorbereiding.

Eindverantwoording

● Optimale vertaling van klanttekening naar eigen detailtekening.

● Elke dag ons mooie bedrijf helpen om een beetje beter te worden.

Wat is jouw achtergrond en ervaring?

● Ervaring in Orgadata, Autocad, Bim, Revit, Brixcad of HiCad is een pré



Vaardigheden

● Glasheldere communicatieve vaardigheden

● Organisatievermogen

● Punctueel en accuraat

● Zelfstandig

● Kwaliteitsgericht

● Teamspeler

Wat hebben wij jou te bieden?

● Een serieus salaris boven CAO met goede arbeidsvoorwaarden dat past bij wat jij brengt.

● Winstuitkering

● Voldoende ontplooiingskansen

● Opleidingsmogelijkheden

● Prettige werkkring met een open, collegiale sfeer

● Ben je ZZP'er? Wij denken graag met je mee!

Bouw jij mee aan de fundatie voor onze volgende succesvolle 100 jaar?

Solliciteer vandaag nog en stuur ons je CV met een korte en krachtige motivatie toe via de website of

via vacatures@slump-fictorie.nl.

Vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze recruiter Jeroen via 0528-283866 of

vacatures@slump-fictorie.nl.
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