CAD tekenaar & calculator (40 uur per week, Nieuwegein)
Voor ons team zijn we op zoek naar een tekenaar & calculator voor grootkeukens in de horeca, zorg en maritieme
sector. Je werkt samen met de verkopers en keukenspecialisten om de wensen van de klant te vertalen in een
tekening. Je maakt het zichtbaar in een plattegrond en 3D tekening. Ook heb je inzicht in de techniek van
grootkeukenapparatuur waardoor je de tekening feilloos naar de leveranciers vertaald, inclusief de technische
aansluitingen. Bij het maken van de tekeningen ben je ook verantwoordelijk voor het maken van de calculatie voor
de offerte.
Functie
Als tekenaar bij Kitchen Create:
• Vertaal jij de wensen van de klant, middels de input van onze keukenspecialist, naar een tekening en
calculatie;
• Ontwerp je 2D tekeningen, 3D tekeningen en technische tekeningen;
• Werk je nauw samen met de rest van het team om de projecten succesvol af te ronden.
Profiel
We zijn op zoek naar een echte aanpakker voor wie niets onmogelijk is. Flexibiliteit en verantwoordelijkheid zit in
je DNA. Het is een pre als je affiniteit en/of werkervaring met de horeca of professionele keuken industrie hebt. Je
werkt gestructureerd en neemt de verantwoordelijkheid om klantprojecten tot een succes te maken.
Functie
Afwisselende en uitdagende functie voor 40 uur per week;
Marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;
Werken bij een jong en groeiend bedrijf met veel verantwoordelijkheid.
Vereisten
Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau richting werktuigbouwkunde / installatietechniek / bouwkunde;
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het tekenen in AutoCAD of gelijkwaardige software, waarbij
3D wenselijk is;
Je hebt ervaring met het uitwerken van calculaties;
Je hebt ervaring met construeren, maatvoeringen, veiligheidsvoorschriften, e.d.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook van de Engelse en Duitse taal
Je werkt gestructureerd en planmatig, waarbij orde & netheid hoog in het vaandel staat;
Je kunt uitstekend organiseren en prioriteren;
Je bent een teamspeler met uitstekende communicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid voor
overleg met collega's;
Je beheerst het Microsoft Office pakket (Outlook, Word, Excel);
Affiniteit en/of werkervaring met de horeca of professionele keuken industrie is een pré.
Over Kitchen Create
Kitchen Create is partner voor de horeca op het gebied van complete keukeninrichting, grootkeukenapparatuur en
koeltechniek. Een perfecte horecakeuken maken, vraagt om creativiteit, ervaring, vakkennis, technisch inzicht,
kennis van de markt en oog voor detail. Maar vooral om zich kunnen inleven in hoe professionals hun keuken
gebruiken. Daarom is je keuken bij Kitchen Create in goede handen. Onze experts hebben in 30 jaar ruime ervaring
opgedaan in honderden projecten.
Solliciteren
Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief en cv richten aan: Dave Stroes, dave@kitchencreate.nl
Voor meer informatie kijk op www.kitchencreate.nl.
Over de functie kun je bellen met: Mariska Vermeulen, 030 – 607 11 35.

