VACTURE TECHNISCH TEKENAAR
Profielvereisten:

Diploma bachelor in de houttechnologie, architectuur assistent, bouwkundig tekenaar of gelijkwaardig
door ervaring. Goede kennis van Autocad vereist. Voorkennis van en affiniteit met de houtsector is een extra
troef.

Taakomschrijving:

Wij zoeken een gedreven en technisch onderlegd persoon. Je job zal erin bestaan om het verkochte dossier
volledig technisch uit te werken. Dit betekent ter plaatse de ruimte gaan opmeten, het technisch plan
uittekenen, overleggen met de verkoper, de productievoorbereiding doen en bestellingen van onderdelen
plaatsen bij de leverancier.

Wij zoeken een persoon met interesse in techniek, zin voor stiptheid en nauwkeurigheid, en een passie om
de steeds wisselende keukenontwerpen om te zetten in uitgewerkte plans waarop de productie kan
vertrouwen en bouwen.

Aanbod:

Wij bieden je een boeiende en afwisselende job, waarin je creatieve talenten aan bod komen, en waarin je
dagelijks geconfronteerd wordt met andere ontwerpen. Geen standaardplannetjes dus, maar maatwerk
waarbij je als technisch tekenaar het verschil maakt. Dit alles binnen een groeiende en dynamische KMO.
Een doorgedreven interne opleiding draagt bij tot je persoonlijke ontwikkeling. Competitieve verloning.

Solliciteren:

vacature@diapal.be

VACATURE KEUKENPLAATSER
Jouw functie:
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar keukenplaatsers met ervaring.

Jouw profiel:
Je hebt een diploma TSO houttechnieken of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent stipt en nauwgezet en beschikt over rijbewijs B.
Kennis van en ervaring in de keukensector zijn extra troeven.

Ons aanbod:
We bieden je een een boeiende en afwisselende job in een dynamische werkomgeving.
Contract van onbepaalde duur.

Interesse? Mail of stuur ons je CV naar vacature@diapal.be, of bel ons op 050 81 91 70, t.a.v. Lieven
Vermeire.

Downloads
• Vacature Keukenplaatser (/files/docs/1450082167_vacature-diapal.pdf)

SPONTANE SOLLICITATIE
Bent u geïnteresseerd om bij Diapal aan de slag te gaan?
U kunt steeds spontaan solliciteren bij ons.

Mail of stuur ons je CV naar vacature@diapal.be (mailto:vacature@diapal.be), of bel ons op 050 81 91 70,
t.a.v. Lieven Vermeire.
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