Wigink Hooibergen & Gebinten is specialist in het ontwerpen en maken van hooibergen, gebinten en
andere houten constructies voor onze klanten. Om onze klanten goed van dienst te zijn is het van
belang dat zij een goede offerte ontvangen met daarbij een tekening van hetgeen zij graag willen
realiseren. Onze werkvoorbereider / tekenaar heeft hierin een sleutelrol. En.. deze leuke,
zelfstandige positie komt vrij.
VACATURE: Werkvoorbereider / tekenaar (parttime)
Wat ga je doen?
Direct na het eerste klantcontact en zodra het in hoofdlijnen duidelijk is wat zij voor ogen hebben,
pak jij het dossier op. Je werkt de aanvraag uit in een tekening en maakt een calculatie. Hiervoor heb
je soms ook contact met leveranciers van materialen. Of aanvullend contact met de klant.
Na overleg met je collega’s stel je een offerte op die naar de klant wordt gestuurd. En wordt het
opdracht, dan ben jij aanspreekpunt voor de werkplaats bij uitvoering van het werk.
Jouw profiel
Jij bent een praktische no-nonsense professional die een klantvraag snel doorgrondt en deze kan
omzetten in uitvoerbare tekeningen en heldere offertes. Daar waar je het zelf niet weet, lukt het je
antwoorden snel en makkelijk te vinden. Je werkt prettig samen met je collega’s en schakelt goed
met klanten.
Achtergrond
-

MBO werk- en denkniveau;
Een bouwkundige opleiding of vergelijkbare bouwkundige ervaring;
Je kunt een werktekening lezen;
Ervaring in excel (goed basisniveau);
Bij voorkeur ervaring met CAD of Sketchup of bereid dit te leren.

Over ons
Je gaat werken bij Richard Wigink Holten, een ondernemend familiebedrijf. Al meer dan 25 jaar
ontlenen wij ons bestaansrecht aan de natuur, aan de bomen, bosgebieden en landschappen. We
specialiseren in de bos- en boomverzorging, het maken van houten constructies en het verkopen van
bos- en houtproducten. We werken zowel voor particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden.
Ons aanbod
-

Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.
Een werkweek van circa 16 uur per week.
Een zelfstandige functie met een mooie inhoudelijke uitdaging.
Marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao bos en natuur.
Werken in een betrokken team.

Solliciteren
Past deze baan bij jou? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv. Deze mag je sturen naar
richard@wigink.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

