Holvoet Gebroeders ZOEKT
TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER / OPMETER
VOOR VERDERE GROEI VAN ONZE ONDERNEMING
Holvoet Gebroeders staat voor hoogstaand, divers schrijnwerk (voornamelijk binnenafwerking)
en totaalprojecten in de binnenafwerking. Met ons team van een 20-tal eigen mensen en vaste
partners gaan we voor kwaliteit en vakmanschap. Ons team is een mix van ervaring en jonge
ambitie. Timing, budget en kwaliteit zijn onze kernwaarden.

JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor Interieur/Architectuur/Hout/Bouw of gelijkwaardig door
ervaring.
Je hebt bij voorkeur reeds een eerste succesvolle werkervaring achter de rug. Pas
afgestudeerden kunnen ook hun kans wagen.
Als Werkvoorbereider heb je een goed ruimtelijk en technisch inzicht en ben je
proactief ingesteld.
Je bent stipt, flexibel, nauwkeurig en leergierig.
Je bent een teamplayer: je helpt collega’s waar nodig, je stelt je constructief op en
bekijkt alles met een positieve drive.
Je hebt een goede kennis van Autocad 2D en de courante Office-pakketten (Excel,
Word, Outlook, …). Je hebt interesse om Autodesk Inventor 3D onder de knie te krijgen.
De nodige opleidingen worden hiertoe voorzien.

In deze functie verwerk je het verkoopsdossier tot een uitvoeringsdossier. Je bent
verantwoordelijk voor een zeer gevarieerd takenpakket: uitvoeren van opmetingen, opmaken
van uitvoeringstekeningen, calculatie van eventuele aanpassingen, opmaken van deurlijsten,
opmaken van uitvoeringsplannen, ... Dit gebeurt telkens in nauw overleg met werf- en
projectleider en met de productieverantwoordelijke.

ONS AANBOD
•

•
•
•

Je komt terecht in een gedreven onderneming met een familiaal karakter en open
bedrijfscultuur. Wij bieden je een afwisselende job binnen een dynamische omgeving
in volle groei.
We geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door opleidingen
ed.
Een interessant verloningspakket gekoppeld, afgestemd op jouw ervaring en prestaties.
Vast contract van onbepaalde duur.

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren met CV en motivatiebrief va e-mail: dieter.vandewege@holvoetgebroeders.be of
per telefoon: 051/ 31 02 06
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