Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend gevelbouwbedrijf, waar het onmogelijke direct wordt
uitgevoerd en alleen wonderen iets langer duren. Voor Aluverre Gevelbouw is het een uitdaging om
projecten uit te voeren die kennis, durf, passie en exclusiviteit bevatten om zo optimaal gebruik te maken
van onze ervaring.
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een:
Werkvoorbereider/ Tekenaar (38 uur m/v)
Als werkvoorbereider/tekenaar zorg jij voor het in goede banen leiden van het complete proces van
tekenen tot aan het productieproces. Wij zoeken een gedreven collega die planmatig en gestructureerd
werkt en overzicht kan bewaken. Daarnaast beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een
positieve instelling en een sterke persoonlijkheid met oog voor sociale verhoudingen. Je neemt zelf
initiatief en hebt service- en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Kortom een fijne collega die van
aanpakken weet en past binnen het bestaande team.
Als werkvoorbereider/tekenaar beschik je over:
• MBO-/HBO diploma richting bouwkunde of werkervaring op gelijkwaardig niveau
• Affiniteit met een productiebedrijf, bij voorkeur in de gevelbranche
• Technisch inzicht en grote mate van zelfstandigheid
• Kennis en/of ervaring met AutoCad is een must
• Een geconcentreerde en accurate werkhouding

Voornaamste taken en werkzaamheden:
• Tekenen, ondersteunen en voorbereiden van alle werkzaamheden binnen een project
• Voorbereiden van productieactiviteiten en het verzorgen van de projectinkopen
• Plannen/organiseren/begeleiden van de projecten en het bewaken van de voortgang van de
productie
• Het logistiek rondom bouwkundige werken

Wij bieden jou:
• Een goed en marktconform salaris én arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf
• Vertrouwen en zelfstandigheid
• Kansen om jezelf verder te ontwikkelen
• Werkplezier met een hecht team
• Een dynamische werkomgeving in een groeiend familiebedrijf
Procedure:
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV per post naar: Aluverre Gevelbouw, t.a.v. Femke Mekes, Kade 48, 3371
EP te Hardinxveld-Giessendam of per mail naar: femke@aluverre.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie over onze
organisatie vind je op www.aluverre.nl

