
 

 

 

 

 

WAT GA JIJ VOOR ONS (BE)TEKENEN? 
Met veel vakmanschap, hoogwaardige machines, materialen en software zorgen wij 

ervoor dat wij de beste kwaliteit en maatwerk kunnen leveren voor elke klant. Wij hebben 

alle expertise onder één dak, zodat wij kunnen adviseren, begeleiden en produceren van 

idee tot volwaardig eindproduct. 

Ben jij een goede tekenaar of denk jij de potentie te hebben om dit te worden?  
Teken dan bij ons!  
 

Tekenaar (fulltime)   

Wat ga je doen?  

➢ Jij bent één van onze tekenaars en tekent metalen constructies en onderdelen in technisch 3D. 

➢ Dit doe je van ontwerp naar schets tot 3D-model. 

➢ En voor de juiste maatvoering ga je op locatie het werk opnemen en inmeten.  

➢ Je maakt werktekeningen voor de productie en genereert NC-bestanden voor het aansturen van 

de machine.  

Iets voor jou?  

➢ Jouw werkplek is achter de computer, maar dat vind jij alles behalve saai. Iedere tekening die jij 

maakt, is namelijk maatwerk en jouw creatieve vaardigheden weet je hierbij goed in te zetten.  

➢ Feedback van collega’s uit de werkplaats op jouw tekeningen dagen jou op een positieve manier 

uit om jouw theoretische kennis nog beter te vertalen naar de praktijk. 

➢ Je kunt goed luisteren en de juiste vragen stellen aan de klant en je collega om zo de juiste 

tekening te maken.  

Wat kun je verwachten?  

Een hecht team die met veel energie iedere dag werkt aan de meest uitdagende producten en 
constructies. Dit doen we in een werkomgeving die is voorzien van de nieuwste software, machines en 
gereedschappen. Naast een goed salaris, arbeidsvoorwaarden en leuke uitjes, investeren we ook in jouw 
toekomst. Wij helpen jou te groeien in je functie en je vaardigheden als tekenaar verder te ontwikkelen. 
We gaan voor de beste kwaliteit en gaan tot het uiterste voor onze klant. Teken jij bij ons? 
Solliciteer dan direct naar renee@gijsknoll.nl t.a.v. mevrouw Renée Weterings. 
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