Tekenaar/werkvoorbereider M/V
Voor ons hoofdkantoor in Zwijndrecht zijn wij – per direct - op zoek naar een
enthousiaste tekenaar/werkvoorbereider (civiele techniek)
Geerdink Aannemersbedrijf BV is een civiele aannemer die haar werkzaamheden
hoofdzakelijk heeft binnen de industrie in en rond de Rotterdamse haven. Een industrie,
waar onder extreem lastige en soms letterlijk ontvlambare omstandigheden wordt
gewerkt, vraagt om een doordachte en zorgvuldige dienstverlening. Op het gebied van
civiele techniek, bouwkunde en infrastructuur verzorgt Geerdink Aannemersbedrijf
engineering, bouw en onderhoud voor diverse opdrachtgevers. De uitstekende staat van
dienst en de langdurige band met verschillende prominente opdrachtgevers bewijst; op
Geerdink kun je bouwen.
Functieomschrijving
De tekenaar/werkvoorbereider is betrokken bij het gehele traject van ontwerp tot en met
de oplevering. De tekenaar/werkvoorbereider neemt het probleem van de opdrachtgever
aan en brengt het in kaart. Vervolgens wordt met/voor de opdrachtgever gezocht naar
een oplossing. De oplossingen worden uitgewerkt in overzichtelijke uitvoeringstekeningen
met bijbehorende scope, planning en calculatie. Vervolgens wordt de werkvoorbereiding
opgestart, materialen besteld en de planning bewaakt.
Functievereisten
• HTS werk- en denkniveau, opleidingsrichting Civiele Techniek. Gemotiveerde MTSers worden ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.
• Je hebt een goede beheersing van Autocad
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Je hebt een praktische instelling en bent een aanpakker
• Je bent iemand die graag wil leren en zich verder wil ontwikkelen
• Je bent creatief en stressbestendig
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Het werkt in je voordeel als je affiniteit of ervaring hebt met de industriële sector
Wat heeft Geerdink te bieden
Het salaris is marktconform. Geerdink biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. In
eerste instantie betreft het een aanstelling met een jaarcontract.
Je komt te werken in een klein, hecht team op ons hoofdkantoor. We zijn niet het
grootste bedrijf in onze branche. En dat hoeft ook niet. Want Geerdink wil niet de
grootste, maar de beste zijn. Dus hebben we hoge ambities en streven altijd naar echte
betrokkenheid bij onze klanten en hun projecten, stevige samenwerking met onze
partners, de hoogste kwaliteit en de beste eindresultaten. Pas als we dat hebben bereikt
zijn we tevreden en trots. Daarom hecht Geerdink eraan om te voorzien in opleidingen.
Solliciteren
Meer informatie over deze vacature: Nick Tolenaar 06 24 68 26 10.
Wil je solliciteren? Stuur je CV met onderbouwing naar n.tolenaar@geerdink.eu.

