Planofurn, gevestigd in Waregem, is al meer dan 40 jaar expert
in maatmeubilair voor de openbare sector. Onze focus ligt op
HEALTH, HOSPITALITY, EDUCATION, OFFICE. Van plan tot
oplevering, Planofurn beschikt over een eigen studiebureau,
productieafdeling en plaatsingsploegen. We zijn een open en
warm familiebedrijf, waar we met 60 enthousiaste
medewerkers onze expertise bundelen om de meest
oogstrelende realisaties te verwezenlijken. We blijven groeien
en zijn op zoek naar een:

TECHNISCH TEKENAAR
Wat je zal doen:
•

•
•
•
•

•

Alles start vanuit de meetstaten die aangeleverd worden door de verkoopdienst. Jij
krijgt hierdoor een zicht van wat moet uitgetekend en geproduceerd worden.
Daarnaast aan de hand van een kleurcodering op de grondplannen kan je zien wat
waar moet komen.
Per toegewezen project ga je stap per stap te werk en verzamel je alle informatie voor
het uitwerken van de productietekeningen
In nauwe samenwerking met verschillende collega’s binnen Planofurn vertaal je de
opmetingen naar de effectieve tekeningen voor productie.
Jij staat in voor de materiaalbepaling en geeft dit door aan de aankoop voor de
bestelling
Het is je doel om de meest complete tekening af te leveren. Onze klanten verwachten
het beste van het beste, dus je zal vaak de nodige aanpassingen dienen uit te voeren.
Dus wees gerust, elke dag zal anders zijn en elk project is opnieuw een nieuwe
uitdaging
Jij krijgt de zelfstandigheid om de tekeningen uit te werken, en je kan steeds rekenen
op je collega’s voor raad en daad

Dit heb jij te bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma in een houttechnische richting op zak
Je beschikt over de nodige technisch kennis van plaatmeubilair en beslag voor
meubilair
Je bent in staat nauwkeurig, met oog voor detail en gestructureerd te werk te gaan
Zelfstandig werken hoort erbij, maar samenwerking is ook belangrijk voor deze rol
Vrienden omschrijven je als een ware teamplayer, die streeft naar het behalen van
doelstellingen, door oplossingsgericht en soms out of the box te kunnen denken
Intern werken we met het tekenprogramma Topsolid, dus basiskennis is een grote
plus maar geen vereiste. Kennis van een 3D-tekenpakket is wel noodzakelijk.
Je werkt vlot met de pc, in het bijzonder met programma’s zoals Excel, pdf en Outlook

Wat wij je bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Vaste job bij dé specialist in maatmeubilair
Veel variatie doordat we steeds op maat werken van de klant
Collegiale en moderne werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt
Specialisten in hun vak die je begeleiden waar nodig
Aantrekkelijke verloning volgens ervaring, aangevuld met maaltijdcheques,
ecocheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
Een voltijdse (40u) functie met mooie uren van 7u30 - 12u & 13u - 16u30
Naast de 20 wettelijke verlofdagen, krijg je nog 16 extra ADV-dagen per jaar
erbovenop

Interesse?
Stuur je CV naar bo@planofurn.be of bel/sms naar Bo Van de Kerckhove via 0472/186494

