Roelandt Interieurbouw zorgt reeds 2 generaties voor de hoogstaande inrichting van zeer diverse
interieurprojecten, met de nadruk op maatwerk. We staan garant voor een kwaliteitsvolle, stipte en
accurate uitvoering, met oog voor detail.
De meerwaarde van Roelandt interieurbouw ligt o.m. in de doorgedreven zin voor detail, zowel naar
kwaliteit en degelijkheid toe als op het vlak van esthetiek en design.
Meedenken met de klant en de ontwerper is hierbij vanzelfsprekend. Een professioneel team van meer dan
30 gemotiveerde medewerkers garandeert dat zowel in het eigen atelier, als op de werf vakwerk wordt
afgeleverd.
Momenteel zijn we, ter uitbreiding van ons team, voor onze vestiging in Zottegem op zoek naar een

Productie-voorbereider interieur CAD/CAM
De productie-voorbereider zal zijn opdrachten krijgen van de productieleider.

Takenpakket:
 uitwerken productietekeningen voor de diverse projecten met behulp van specifieke Cad/Cam
software.
 bespreking van de uitvoeringsdetails met productieleider, projectleiders en waar nodig met de
architect en/of opdrachtgever.
 berekenen van de bestelhoeveelheden per project
 opzoeken gepaste meubelbeslag en -onderdelen
 opmaak en doorgeven van bestellingen + opvolgen leveringen
 voorbereiding & programmering voor verwerking op de diverse CNC machines met behulp van
cam-programma
 optimaliseren van plaatmateriaal voor opdeelzaag
 bespreken en doorgeven van de werkhuistekeningen voor uitvoering in atelier
 opvolging productieproces van de uitgewerkte meubelen
 rapporteren aan de productieleider

Profiel:
 Je genoot een technische opleiding in de houtsector of in de interieurvormgeving of bent
gelijkwaardig door ervaring. Een diploma als Bachelor Houttechnologie is een pluspunt.
 Je bent in de eerste plaats analytisch en nauwkeuring en gaat graag ordelijk en gestructureerd te
werk.
 Een uitgebreid ruimtelijk inzicht + planlezen zijn onontbeerlijk.
 Je beschikt over een ruime kennis van de hout- en meubeltechnieken of je hebt een grote interesse
en voeling voor de technische aspecten rond meubels en hout.
 Je beschikt over een goede kennis van cad- en cam programma Topsolid, CNC gestuurde
houtbewerking machines en hun programmatie, of je hebt interesse en de capaciteiten voor een
doorgedreven opleiding, intern en extern.
 Assertiviteit en stressbestendigheid zijn nodig om te slagen in deze boeiende functie.
 Je bent communicatief en klantgericht ingesteld en functioneert vlot binnen een team.

Wat wij bieden:
 Een boeiende en uitdagende voltijdse job binnen een stabiel en groeiend familiebedrijf.
 Je komt terecht in een aangename en dynamische werkomgeving waar kwaliteit en uitdagingen
voorop staan.
 Een opleiding wordt ruim voorzien binnen het bedrijf, in combinatie met externe opleidingen
 Een aantrekkelijk en motiverend salarispakket rekening houdend met ervaring en kennis
 Een functie waar het kunnen nemen van verantwoordelijkheid centraal staat

Heb je interesse in dit engagement, of wens je meer informatie?
Aarzel dan niet en neem contact op met Paul Roelandt.
Tel: 09/360.13.76
E-mail: paul@roelandtinterieur.be

