Werkvoorbereider, Interieurbouw met ervaring in CAD/CAM, die zou
kunnen groeien naar productieleider.
bij Klein Design Heerenveen, exclusieve interieur & keukenbouw .
Bij Klein Design werken we aan het perfecte ontwerp gemaakt van exclusieve materialen. Onze klanten kiezen
voor ons omdat wij in staat zijn HUN droomwensen snel en gedegen te realiseren.
Klein Design is een Nederlandse interieurbouwer en keukenfabriek, opererend vanuit Heerenveen. We leveren
maatwerk voor particuliere en zakelijke klanten in heel Nederland en zijn continue bezig met het verbeteren van
onze producten door gebruik te maken van geavanceerde CNC productie apparatuur. Hierdoor kunnen we op
een effectieve manier hoogwaardige producten maken. Binnen ons bedrijf kennen we een aantal specialismes in
de vervaardiging van meubilair. Zo zijn we als HI-MACS Quality member de officiële verwerker van HI-MACS in
Friesland, en hebben we een zeer uitgebreid repertoire aan producten van massief hout die we kunnen
produceren.
Onze klanten waarderen ons werk waardoor onze organisatie de laatste jaren meer dan gemiddeld groeit.
Het is onze missie uit te groeien tot DE landelijke exclusieve producent voor zowel HIGH-END projecten als de
door ons ontwikkelde eigen producten.
Kom jij ons team versterken, we zijn op zoek naar een door kwaliteit gedreven:

Werkvoorbereider, Interieurbouw met ervaring in CAD/CAM
Functie omschrijving:
Wat houdt de functie van Werkvoorbereider CAD/CAM in?
- je maakt van een ontwerp de werktekeningen voor de productie met gebruik van Vectorworks en Autocad;
- Je maakt een projectplanning en houdt goed contact met de leveranciers;
- Je maakt CNC programma’s met behulp van CAD, wij gebruiken het programma’s Genio of Alphacam;
- Je koopt benodigd materiaal en diensten in voor een project;
- Je hebt frequent overleg met klanten, productie én verkoop;
Wat vragen we van je:
- Je bent een stevige persoonlijkheid en communicatief sterk;
- Je hebt ervaring met CAD tekenen, zowel 2D als 3D, bij voorkeur Autocad / Vectorworks;
- Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding bijvoorbeeld in de richting hout, meubel en interieur;
- Je opereert op HBO niveau
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als werkvoorbereider bij voorkeur in de interieurbouw;
- Je bent creatief en kunt met de klant meedenken;
- Je hebt ervaring met productie processen zoals QRM;
Wat bieden wij:
- Een groeiende organisatie waar hard gewerkt wordt in een zeer creatieve branche;
- Marktconform salaris;
- Dienstverband conform CAO meubel industrie, na 1 jaar in vaste dienst.
- Dynamische rol waarbij je veel contact heb met klanten, leveranciers en natuurlijk je collega's;
- De mogelijkheid om in korte tijd heel veel te leren;
Is je interesse gewekt?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV, via de mail op: j.ozinga@kleindesign.nl
Voor vragen en meer informatie neem dan contact op met Erik Klijn tel 06-50514041.

