SPECIALIST IN
DAK- EN WANDTECHNIEK
Vacature tekenaar/werkvoorbereider
Feyenoord trainingscomplex, De Effenaar in Eindhoven, Ahoy Rotterdam, allemaal mooie projecten waar
wij als EG-Projecten aan hebben bijgedragen. Een droom voor elke tekenaar/werkvoorbereider. Door
uitbreiding van het team komt deze droombaan nu vrij!

EG-Projecten
EG-Projecten: gevelspecialist. Wij realiseren het bouwproces van de tekentafel tot en met de uitvoering,
waardoor wij onze klanten ontzorgen. De kracht van ons bedrijf vertaalt zich in veelzijdigheid. Wij
blijven nieuwsgierig naar slimmere oplossingen, betere aansluitingen, minder ingewikkelde
montagemethoden en dit alles voor een beter eindresultaat.

Dit wordt jouw baan
De veelzijdigheid van de verschillende projecten brengt uitdagingen in het tekenwerk met zich mee. Jij:




Bent verantwoordelijk voor het tekenen van de projecten in AutoCAD;
Verzorgt de werkvoorbereiding;
Bedenkt montage oplossingen.

Wij bieden jou
Naast het werken in een leuk team waarin elkaars inbreng gewaardeerd wordt, kom je te werken in een
stabiel familiebedrijf met gezonde ambities. Verder:








Krijg je van ons vrijheid en vertrouwen om je werk naar eigen inzicht te doen;
Mogelijkheid tot hybride werken;
Salaris, tussen € 2.200,- en € 3.100,- per maand;
Wij bieden een jaarcontract, maar willen gaan voor de lange relatie en zetten dit contract daarom
graag zo snel mogelijk om naar een vaste aanstelling;
Vakantiedagen: basis 27 dagen, maar we gaan hier flexibel mee om;
Een uitstekend verzorgde werkplek;
Ontwikkelmogelijkheden.

Wat neem je mee?







Je bent vindingrijk;
Je hebt een goed technisch inzicht;
Je zet de klant op nummer 1;
Je bent leergierig;
Je bent een aanpakker;
Ervaring is mooi meegenomen, maar niet vereist.

De procedure





Persoonlijke kennismaking;
Klikt het?
Arbeidsvoorwaarden voorstel;
Aan de gang!

Vragen of solliciteren
Stel je vraag via Whatsapp aan Joep Géron, 06 42 62 58 81
Wil je solliciteren dan graag via een e-mail aan joepgeron@eg-projecten.nl
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