
Regio:   Deurne 
Dienstverband:  Fulltime 
Branche:  Metaal /  Techniek 
Uren per week:  40 
 

Tekenaar / Engineer / werkvoorbereider 
J. van de Mortel hekwerken en constructies is per direct op zoek naar een ervaren Tekenaar / 

Engineer / Werkvoorbereider. 

Het bedrijf is een groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren en monteren van 

maatwerk hekwerken en poorten. Daarnaast ontvangt het bedrijf dagelijks aanvragen voor 

maatwerkoplossingen met metaal, in de breedste zin van het woord. Deze klanten bestaan zowel uit 

bedrijven als particulieren. Je werkt intensief samen met collega tekenaars en natuurlijk met de rest 

van het bedrijf. Het is belangrijk dat je kunt werken met Solidworks en AutoCad 2D. Daarnaast heb je 

veel contact met zowel leveranciers als met (potentiële) klanten en bent in staat om creatief te 

denken in maatwerk oplossingen voor de klant. 

 Profiel 
 Afgeronde technisch MBO niveau 4 en/of minimaal HBO denk- of werkniveau. 

 Ruime ervaring met Solid Works, AutoCad 2D en Microsoft Office is een pré. 

 Ervaring in hekwerken, poorten en staalconstructies. 

 Je bent kostenbewust. 

 Je bent vindingrijk, creatief en gestructureerd. 

 Je beheerst Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit en flexibel 

 Je bent woonachtig in de regio 

 In bezit van een rijbewijs B (en eventueel E achter B) 

Herken je jezelf daarnaast in het volgende? 
Je hebt een zeer stevige persoonlijkheid en kan erg goed zelfstandig werken. Daarnaast is het ook 

geen probleem om in teamverband te moeten werken. Je oplossingsgerichte vermogen is enorm 

hoog en denkt daarom continu in het verbeteren van processen en projecten. Een pro actieve 

houding is zeer gewenst. 

 

J. van de Mortel houdt van snel schakelen en korte lijnen. Flexibiliteit is daarom ook zeer belangrijk. 

Er is voornamelijk sprake van een positieve bedrijfscultuur en een informele, goede werksfeer.  

 

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan snel naar info@jvdmortelhekwerken.nl of bel naar 

0493-310666 
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