
Zoek jij een mooie baan in de installatietechniek?
Wij zoeken een werkvoorbereider-tekenaar E & W 

Ben jij enthousiast voor installatietechniek? En werk jij graag in een innovatieve 
organisatie, waarbinnen jij je kunt blijven ontwikkelen? Dan ben jij misschien wel de 
nieuwe collega die Inter�t zoekt. Wij hebben ruimte voor twee nieuwe medewerkers 
met hart voor installatiewerk en werktuigbouw.

Vacature werkvoorbereider-tekenaar

Wie wij zoeken

Wij zoeken iemand die E- & W-installaties kan ontwerpen, tekenen, berekenen, 
voorbereiden en uitwerken. Je werkt zelfstandig  binnen ons team, waarbij jij de 
volgende taken en verantwoordelijkheden krijgt:

•   engineeren van in opdracht genomen projecten
•   planningen maken en invoeren in ons Syntess software systeem
•   tekenen van je eigen projecten
•   bestellen van materialen volgens planning
•   ervoor zorgen dat alle benodigde materialen volgens planning op locatie aanwezig zijn
•   instrueren en informeren van onze monteurs over bijzonderheden op projecten
•   vragen van monteurs beantwoorden
•   ervoor zorgen dat informatie wordt ingevoerd in het systeem
•   proactief ondersteunen van de projectleiders
•   actie ondernemen bij afwijkingen 

Wat wij van jou verwachten

Voor deze functie heb je speci�eke kennis en ervaring nodig. Daarom zoeken wij 
hiervoor iemand die voldoet aan het volgende functiepro�el:

•   je hebt enkele  jaren werkervaring als allround werkvoorbereider en tekenaar of engineer
•   je kunt zelfstandig onder begeleiding bouwprojecten engineeren en tekenen
•   je kunt berekeningen maken
•   je kent de voorschriften die gelden in deze branche
•   je hebt kennis van de diverse installaties in de utiliteit
•   je kunt werken met Stabicad
•   je hebt je vca-certi�caat
•   je hebt goede communicatieve vaardigheden
•   je bent  �exibele ingesteld
•   het is een pre als je kunt calculeren met Syntess Atrium 

Wie wij zijn

Wij zijn Inter�t, een allround installatiebedrijf in Winschoten voor zowel woningen 
als bedrijfspanden. Wij werken met oog voor de maatschappij en de wereld om ons 
heen voor ondernemingen, organisaties, verhuurders en woningbezitters in Gronin-
gen, Friesland en Drenthe. Dankzij onze focus op innovatie, kwaliteit, deskundigheid 
en betrouwbaarheid groeien wij snel.

Onze kracht is de kwaliteit en motivatie van onze medewerkers. Nakomen van 
afspraken weegt bij ons zwaar, daarom staan wij als zeer betrouwbaar te boek. 
Kennis van zaken vinden wij van groot belang, zeker gezien de vele en snelle inno-
vaties op het gebied van installatietechniek. Daarom investeren wij volop in de 
kennis en vaardigheden van onze mensen. Kom je bij ons werken, dan volg je door-
lopend cursussen, trainingen om de nieuwste technieken te leren beheersen tot in 
perfectie. 

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreid C.V. 
t.a.v. de heer R. Kuper per email naar kuper@inter�t.nu

Kijk voor meer informatie op www.inter�t.nu
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