
TEKENAAR 
Beuker Special Projects | 32-40 uur per week | Opmeer

STERK IN KUNSTSTOF MAATWERK
 

Beuker SP levert kunststof leidingsystemen 
en ontwerpt en produceert kwalitatief 

hoogwaardige maatwerkoplossingen in kunststof. 
 

Onze klanten zijn veelal aannemers in de infra, 
overheden, ingenieursbureaus en 

afnemers in de industrie. 
 

Daarnaast is Beuker SP continu bezig met 
innovaties, bijvoorbeeld de productie van 

PE werkboten. 
 

Beuker SP is gevestigd in Opmeer, 
dit is tevens de standplaats

 van de functie.
 
 
 

Uitwerken van een definitief ontwerp, zorg dragen voor werktekeningen en een volledige opdrachtbeschrijving.
Vervaardigen en controleren van tekeningen (3D Solidworks).
Bedenken van detailoplossingen die aan de eisen van het ontwerp en de klant voldoen.

WERKZAAMHEDEN:

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze afwisselende functie, stuur dan je motivatie met cv naar: a.ross@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

WAT BIEDEN WIJ?
Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie

met liefde voor- en ervaring in kunststoffen. 
 

We streven altijd de hoogste kwaliteit en service na
om ons te onderscheiden in de markt. 

 
Wij bieden:

Een marktconform salaris
30 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband)

Reiskostenvergoeding
Pensioenregeling

Bijdrage voor sport/fitness
Een prettige werkomgeving met ruimte om je verder

te ontwikkelen

COMPETENTIES
Als tekenaar heb je een centrale rol in de organisatie en de

processen. Door je kennis en focus op de kwaliteit zorg je ervoor
dat zowel voor de klant als voor Beuker SP de optimale oplossing

gevonden wordt. 
 

Hiervoor zoeken we iemand met de volgende competenties:

Opleiding MBO/HBO werktuigbouwkunde (of vergelijkbaar) 
Gestructureerd, innovatief en kwaliteitsgericht
Zelfstandig, commercieel en communicatief vaardig 
Ervaring met 3D CAD tekenprogramma's. Solidworks is een pre 
Teamplayer met de wil en ambitie om jezelf en omgeving te
ontwikkelen en te verbeteren

 

Beuker SP is gespecialiseerd in maatwerk oplossingen. Samen met de klant zorgen wij voor een
gepaste oplossing. De grootste kracht van Beuker SP is onze flexibiliteit, service en kennis van

zaken. Als tekenaar bij Beuker SP is elke dag anders. 
De verschillende klanten brengen zeer afwisselende projecten met zich mee. 

Samen met de klant en je collega's werk je aan de optimale oplossing: uitdenken, ontwerpen,
calculeren van kunststof maatwerk. Als tekenaar heb je een belangrijke rol in het proces en ben je in

de gelegenheid om het echte verschil te maken.

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN:
Mocht je de ambitie hebben om door te groeien tot allround werkvoorbereider dan kan dat!


