CAD tekenaar / Technische werkvoorbereider (m/v)
Fulltime
Functiedoel en inhoud:
Als tekenaar stansmessen zorg je ervoor dat de creatieve designs uit onze
studio omgezet worden naar productieklare CAD tekeningen voor het
vervaardigen van onze stansmessen. Je bent een aanspreekpunt voor de
studio met betrekking tot maakbaarheid en je overlegt met de
stansmesmakers zodat de productie zo soepel mogelijk verloopt.
Ervaring in de kartonnage/stanstechniek is een pré. Bij Holbox gebruiken
we ArtiosCAD als tekenpakket. Heb je hier nog geen ervaring mee? Geen
probleem, je gaat meelopen met een ervaren tekenaar die jou de kneepjes
van het vak gaat leren.
Afhankelijk van ambitie en kennis is er de mogelijkheid om door te groeien
binnen allerlei facetten van Holbox. Wij zijn een volledig digitaal ingesteld
bedrijf, gedegen computerkennis is dus zeer wenselijk, office, outlook,
CAD en ons ERP systeem zijn zaken waarmee je dagelijks te maken gaat
krijgen.
Functie-eisen:
•

Je hebt een technische opleiding, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde
of fijnmechanische techniek, minimaal MBO-4.

•

Je hebt kennis van het werken met CAD-teken software (bij
voorkeur ArtiosCAD)

•

Je hebt kennis van en ervaring met het werken met ERP systemen
(bij voorkeur Isah)

•

Je bent proactief en hebt geen 9-5 mentaliteit

Wij bieden je een aantrekkelijke fulltime functie, 38 uur per week, in een
organisatie waar geen dag hetzelfde is met creatieve projecten voor
(inter)nationale klanten. Je werkt met een ambitieus en enthousiast team en
je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar:
Holbox bv
T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
6101 AE Echt
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Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976
gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit
onze centrale locatie in Echt en onze productielocatie in Gliwice
(PL) bedienen wij met ruim 400 medewerkers de Europese markt en zijn wij
in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele
gerenommeerde bedrijven in Europa. Naast de hiervoor genoemde twee
hoofdlocaties hebben we een verkoopkantoor in Frankrijk, Duitsland en
Hilversum (NL).
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