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TEKENAAR/TOP SOLID 
WAUTERS in SINT-PIETERS-LEEUW

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een tekenaar om ons tekenbureau te versterken. U werkt nauw samen met de mensen van het 
atelier en bent in staat om oplossingsgericht te denken bij onvoorziene omstandigheden.

Profiel

U kunt goed werken onder omstandigheden waarin stress kan voorkomen. U beschikt over de nodige creativiteit om 
tegemoet te komen aan de steeds veranderende eisen van onze klanten in de sector. Kennis Top Solid is mooi meege-
nomen, maar geen vereiste. U ziet het werk en bent in staat prioriteiten te stellen.

Jobgerelateerde competenties 

- Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...

- De bibliotheek (onderdelen, beslag, ...) van het product (meubel, interieurinrichting, ...) samenstellen en bijwerken

- Proefprogramma’s uitwerken en verbeteren (materialen, productieprocessen, ...)

-  Functionele, fysische, afmetings-, structurele of geometrische vereisten voor onderdelen, producten, ... bepalen en 
berekenen

- Een montagegids van meubelproducten opstellen (technische instructies, ...)

- Het productiedossier (productiegamma, technische fiches, ...) uitwerken en productieorders opstellen

-  Een bestelling van houtproductie of meubilair (technische vereisten, hoeveelheden, ...) analyseren en de haalbaar-
heid controleren

- De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren

- Procedures voor het onderhoud van de productiemachines en -installaties in de meubel- en houtindustrie uitwerken

-  Plannen uitwerken of aanpassen volgens het functioneel lastenboek (studie van de structuren, assemblages, instal-
laties, prototypes, ...)

Persoonsgebonden competenties 

- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
- Zelfstandig werken 
- Creatief denken (Inventiviteit) 
- Plannen (= ordenen) 
- Zin voor nauwkeurigheid hebben 
- Leervermogen hebben 
- Resultaatgerichtheid 
- Omgaan met stress

Aanbod 
Wij bieden een marktconform salaris. U krijgt de mogelijkheid de nodige opleidingen, zowel intern als extern te vol-
gen.

Waar en hoe solliciteren? 

 Via e-mail: rh@wauters-id.be 
 
Solliciteren met CV   
Motivatiebrief toevoegen


