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Techni Meubel ontwerpt en produceert kwalitatief hoogwaardige producten op ambachtelijke wijze 
en staat bekend om haar specialistische inrichting voor wetenschaps- en technieklokalen. Dit varieert 
van simpele elektro techniek oefenpanelen tot complete installatiebordessen en van eenvoudige 
scheikundetafels met gas, water en elektra aansluiting tot HBO- en WO- waardige laboratoria 
inrichting. 

3D tekenaar 
(38 uur) 

Als bouwkundig 3D tekenaar bezit je uitstekende vaardigheden binnen het tekenprogramma 
AutoCAD. Het is een pre als je ook ervaring hebt met Imos. In de organisatie ben je de spil tussen 
productie en werkvoorbereiding. Hier weet je de wensen van de klant en/of opdrachtgever te 
vertalen naar een 3D model. Na het ontwerp zorg je voor een efficiënte productietekening. In de 
werkzaamheden zal een focus liggen op inrichting van lokalen en BiNaSk ruimtes voor het onderwijs. 

  
Je taken zullen onder andere bestaan uit 
-  Ondersteunen bij het maken van kostprijsberekeningen en offertes 
-  Opstellen productiestuklijsten 
-  Verrichten van de benodigde administratieve handelingen in het ERP systeem  

Functie-eisen 
-  Afgeronde MBO opleiding in een technische richting 
-  Je bent kostenbewust en accuraat 
-  Je bent klantgericht ingesteld 
-  Je bent stressbestendig en neemt initiatief 
-  Je bezit een service gerichte houding (zowel intern als extern) 
-  Je kunt goed plannen en organiseren en je bent een echte teamplayer 
-  Je hebt een flexibele instelling, bent gedreven en denkt in mogelijkheden 
-  Je bent fulltime beschikbaar 

 
Wij bieden 
Een veelzijdige functie met een informele werksfeer binnen een ambitieuze organisatie die volop in 
ontwikkeling is. Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO metaalunie. In eerste instantie zal een 
tijdelijke aanstelling worden geboden met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 

Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan je telefonisch contact opnemen met Enrikke 
Kuijpers via telefoonnummer 0162- 312 076. Je CV en motivatie stuur je naar 
e.kuijpers@techniscience.com. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


