Linex Prefab Daksystemen B.V. is de specialist in kant-en-klare daken, dakkapellen, topgevels, houtskelet
bouwwanden en dakramen, gevestigd in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en actief sinds 1990. Wij realiseren
totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers, waardoor het werk op de bouwplaats aanmerkelijk gemakkelijker
en overzichtelijker wordt. Wij zorgen voor een goed geplande werkvoorbereiding in overleg met aannemer,
architect, opdrachtgever en bewaken proactief het teken- en productietraject. Linex heeft dé oplossing voor
ieder project waar een hellend dak of plat dak op komt, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

Wegens onze sterke groei in de markt zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons
team op een professionele, daadkrachtige en vernieuwende manier komt versterken:

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER PREFAB HOUTCONSTRUCTIES
In deze functie werk je prefab houtconstructies zoals daken, dakkapellen en HSB-wanden m.b.v.
Autocad, hsbCAD en/of Revit zelfstandig uit. Je bewaakt de werkvoorbereidingstijd en bedenkt
samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen om een degelijk product te ontwerpen. Je
werkt samen in een team van projectvoorbereiders aan de toekomst van ons bedrijf.
De functie eisen zijn als volgt:






MBO / HBO diploma, voorkeur Bouwkunde. Of vergelijkbaar
Ervaring met en passie voor het werken met cad-programma's
Leergierig, nauwkeurig en technisch inzicht
Ambitieus, geen 9 tot 5 mentaliteit
Resultaatgericht met goede contactuele en sociale vaardigheden

Wij bieden een afwisselende baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een enthousiast
team, dat samen bouwt aan de toekomst en groei van ons bedrijf. Salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Timmerindustrie.

Reageren
Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in onze kernwaarden “Innovatie, Transparant,
Professioneel en Resultaatgericht? Dan ontvangen wij graag je reactie! Deze kun je, inclusief c.v.
richten aan s.vandijk@linexprefabdak.com, t.a.v. mevrouw Sonja van Dijk.

Linex Prefab Daksystemen B.V.
Afrikaweg 7 | 4561 PA Hulst
T: + 31 (0) 114 31 14 00
I: www.linexprefabdak.com | E: s.vandijk@linexprefabdak.com

