Are you the rock we're looking for?
Werkvoorbereider - Tekenaar
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Als werkvoorbereider - tekenaar ben je de rechterhand van de plant manager.
•

Je maakt productietekeningen voor interne en externe klanten, dit op basis van de door de klant aangeleverde gegevens.

•

Je communiceert met zowel plant manager, sales manager alsook de eindklant.

•

Je bent tevens verantwoordelijk voor het beheer van de product database.

•

Je biedt ondersteuning bij het behalen en behouden van de verschillende certificaten zoals KOMO en BENOR.

•

Verder help je bij allerlei administratieve en productie gerelateerde taken zoals onder andere het opvolgen van
productietijden, het meten van uitval en het optimaliseren van de productiehoeveelheden.

WIE WIJ ZOEKEN
Wie we zoeken
•

Dynamisch, gedreven, nauwgezet en teamplayer zijn de kernwoorden die bij je persoonlijkheid passen.

•

Je bent stressbestendig en toont zin voor initiatief.

•

Verbeteringsprocessen en optimalisatie binnen een productie omgeving weten je te boeien.

•

Je kan goed overweg en hebt ervaring met een (2D) tekenprogramma zoals Autocad, Tekla of Strakon.

•

De Nederlandse taal heeft geen geheimen, Engels spreek je vlot, en je hebt noties van het Frans.

•

Je bent in het bezit van een technisch bachelor diploma en hebt minstens 5 jaar gerelateerde werkervaring.

WAT WIJ BIEDEN
Wat we bieden

•

Je komt terecht in een dynamische KMO waar open communicatie en een no-nonsens aanpak met vlakke organisatie aan de
orde is.

•

De jobinhoud is heel gevarieerd en we voorzien een degelijke on-the-job training.

•

Het salaris voor deze voltijdse functie is meer dan marktconform en wordt aangevuld met extra legale voordelen zoals onder
andere maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering.

•

Het woon-werkverkeer is file vrij.

•

Indien je met de fiets naar het werk komt, wordt er een mooie fietsvergoeding voorzien.

•

Verder heb je 32 verlofdagen op jaarbasis.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is producent van wapeningsnetten. Hun medewerkers zijn goud waard; dankzij een stabiele groei blijven ze dan ook
investeren in zowel technologisch hoogstaande machine als capabele en gedreven medewerkers. Door de sterke omzetgroei zijn ze
op zoek naar een werkvoorbereider – tekenaar voor de site in Wielsbeke.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

