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Jobomschrijving: Technisch tekenaar 

Vaardigheden en competencies 

Opleidingsniveau: Licentie engineering, A1 opleiding bachelor ontwerp en productieontwikkeling of 

bouw of mechanische richting of  3 jaar ervaring in gelijkaardige functie, indien schoolverlater, enkel 

mogelijk mits uitgebreide interne training door ervaren collega. 

 

Talenkennis:  Nederlands (goed) en Engels (goed), je uit de slag kunnen trekken in Frans 

en Duits  

Computerkennis:  MS OFFICE, en bedrijfseigen systeem, AutoCad, Solid Works, Casta  

(3D - tekenprogramma) 

 

relevante ervaring in een bedrijf actief in de metaalverwerkende industrie, technisch sterk, goede 

communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling, kennis van tekenprogramma Solid 

Works is een pluspunt. 

 

De bedoeling is om het dossier over te nemen van de verkoop, eens het project verkocht werd.  Ook in 

het voortraject bied je reeds ondersteuning aan de verkoop.  Daarna ben jij het uniek aanspreekpunt 

voor de klant, productie, aankoop en montage. 

Takenpakket en verantwoordelijkheden 

- Rekenlijsten maken met de nodige materialen voor het volledig project, opgedeeld in de 

verschillende fases of onderdelen van het project. 

- Nieuwe artikels aanmaken, indien nodig. 

- De rekenlijsten omzetten naar het bedrijfseigen systeem. 

- Technische tekeningen maken, beheren, archiveren en bestaande tekeningen aanpassen indien 

nodig. 

- Ondersteuning bij verkoop voor het aanmaken grondplannen AutoCad 

- Communicatie met de klant betreffende alle technische aspecten van het te bouwen project. 

- Bezoek aan de werf in geval van technische uitdagingen, die extra teken- of rekenwerk vereisen 

(na grondige, interne opleiding) 

- Voorbereiding van het dossier voor het externe bureau dat de sterkteberekening doet, alle 

communicatie met het technisch bureau verzorgen 

- Technische problemen die voortkomen uit de studie van het bureau dat de sterkteberekening 

doet oplossen aan de hand van nieuwe voorstellen, of voorleggen aan de productie- en 

productmanager voor advies en technische uitwerking. 

- Grondplannen opmaken van projecten die als bijlage gebruikt worden bij de offerte en/of 

contract. 

- De nodige registraties doen in het bedrijfseigen systeem mbt het project, zodat die data later 

geraadpleegd kan worden. 

- De verantwoordelijke aankoop verwittigen als de lijsten voor een bepaald project volledig zijn/ 

wijzigen, zodat er na overleg met de commercieel verantwoordelijke besteld kan worden. 
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- De productietekeningen uitprinten, voorbereiden en bespreken met de productieleider. 

Productietekeningen voorzien van verpakkingslabel en barcode 

- Laadlijsten afdrukken wanneer het verkooporder af is.   

- Werfmap klaarmaken voor montagechef, deze ook met hen bespreken 

- Het project klaarmaken ter archivering 


