VACATURE
Van der Zalm Metaalindustrie B.V.
in Brakel (Gld) bestaat sinds
1993 en is een solide
staalconstructiebedrijf werkzaam
in de Grond- Weg- en Waterbouw,
Industrie, Scheepsbouw en
Offshore. Van der Zalm is een nononsense bedrijf en heeft een
reputatie opgebouwd als flexibele
en betrouwbare leverancier
voor haar klanten.

Tekenaar / werkvoorbereider

(fulltime)

Wat houdt de functie in ? Op onze afdeling werkvoorbereiding werk je samen in een klein team van collega
werkvoorbereiders, tekenaar / constructeurs en de chef werkplaats. Je maakt met de tekenprogramma’s
Autocad en Inventor het benodigde tekenwerk voor allerlei maatwerk staalconstructies die ons bedrijf produceert.
Daarnaast verricht je ook werkvoorbereidingstaken zoals het opstellen van zaaglijsten en snij-files, het uittrekken
van materiaalbehoefte en heb je contact met klanten en collega’s uit de werkplaats mbt projectvragen
Wij bieden : Fulltime functie voor 40 uur • zo nodig opleiding in Autocad of Inventor • prettige werksfeer •
zelfstandigheid • marktconform salaris CAO Metaal & Techniek • secundaire arbeidsvoorwaarden •
pensioenopbouw via PMT • leuke en afwisselende baan • ruimte voor eigen inbreng • ontwikkelingsmogelijkheden
Wij vragen : afgeronde MBO of HBO diploma • kennis van Microsoft Office / Autocad / Inventor / Solid Works •
3-5 jaar ervaring in staalbranche • communicatieve vaardigheden • je bent doortastend, nauwkeuring en zelfstandig
Van der Zalm Metaalindustrie B.V. is een staalconstructiebedrijf in Brakel, en beschikt over een grote werkplaats
waarin dagelijks lassers en constructiebankwerkers allerlei stalen constructies vervaardigen, zoals loopbruggen,
dukdalven, tanks, scheepsbouw constructies, fiets- en calamiteiten bruggen, pontons, machine-onderdelen en
offshore producten. Deze constructies worden desgewenst op locatie gemonteerd. Verder beschikt Van der Zalm
over een teken- en engineeringsafdeling, een voorbewerkingshal en eigen transport.
Interesse in deze vacature ? Stuur dan je CV en motivatie per email naar jos@vanderzalmbv.nl
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Jos Krijnen via tel.nr. 0418-670903
of ga naar www.vanderzalmbv.nl
acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet gewaardeerd

