GEZOCHT !!
TECHNISCH TEKENAAR /
WERKVOORBEREIDER
INTERIEURSCHRIJNWERK
Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten. Wij
beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij
en digitale drukkerij.
Onze klanten zijn grote en exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit. Samen zorgen we
ervoor dat de zotste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we
ons wervelend team uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

TECHNISCH TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
Met je brede kennis in interieur, schrijnwerkerij en design sta je in voor het voorbereiden en het maken van
productietekeningen van displays, interieurs en beursstanden:
•
•
•
•
•

Je vertaalt conceptuele designs naar technische CAD-CAM tekeningen (2D en op termijn 3D), die je nadien
duidelijk en verstaanbaar overdraagt aan je collega’s in het atelier.
Je zorgt er te allen tijde voor dat je uitgewerkte projecten vlot geproduceerd kunnen worden door het
samenstellen van duidelijke productiedossiers (stuklijsten, zaaglijsten, CNC-files, materialen, ...).
Je bent het aanspreekpunt voor atelier en productie, je bent een krak in het vinden van passende
oplossingen om het gewenste eindresultaat te bekomen, je zorgt ervoor dat noodzakelijke materialen tijdig
besteld worden en dat onze schrijnwerkers steeds verder kunnen werken.
Je houdt toezicht op het verloop van een project, meestal in het atelier maar soms ook op de werf. Jouw
uitgebreide technische kennis en enthousiasme stellen je in staat de uitvoerende teams aan te sturen en te
motiveren.
Je denkt mee na over de huidige werking en toekomst van het productieatelier
productieatelier: noodzakelijke investeringen,
manier van werken, evalueren personeel, ...

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
• Je genoot bij voorkeur een A1 opleiding in de houtsector (bachelor hout, technisch tekenaar), bouwsector
(bachelor bouw, industrieel ingenieur) en/of architectuurrichting (interieurvormgeving, interieurarchitect,
assistent architect) en je hebt een passie voor hout.
• Door je ervaring beschik je over een grote dosis technische kennis; betreffende materialen, technische
tekeningen, calculaties, enzoverder. De programma’s AutoCAD, SketchUp, VectorWorks of Inventor zijn jou
niet geheel vreemd.
• Je houdt ervan om met een team projecten van briefing tot oplevering te realiseren. Maw, je bent een
teamplayer die bijdraagt aan het succesvol uitbouwen van het bedrijf.
DIT WILLEN WIJ GEVEN:
• Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
• Een zeer gevarieerde job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te
bereiken.
• Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
•
Een mooie verloning met extralegale voordelen.
•
Extra interne en externe opleidingen
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Ben jij de GEDREVEN TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER waar we naar op zoek
Steenhoevestraat 8
zijn? Dan ontvangen wij graag jouw voorstelling (CV en motivatiebrief)
280 0 Mechelen
via hr@tailormate.be.
T +32(0) 15 28 52 40
E info@tailormate.be
W www.tailormate.be
BTW BE 0875.797.459
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