
Takenpakket

Technische tekeningen interpreteren + 
uittekenen van A tot Z (startend onder 
begeleiding van een collega-projectleider). 

Communiceren  met de klant en leverancier 
(i.v.m. projectmatige leveringen).

Kennisoverdracht aan medeprojectleider 
en/of metaalbewerkers die het project 
uitvoeren.

Ieder binnen Made in inox is multi-inzetbaar  
en biedt elkaar een helpende hand.

E e n  B e d r i j f  o m  i n  t e  g r o e i e n

Dankzij een vermeerdering in werkopdrachten,
zijn we op zoek naar een nieuwe collega
projectleider-technisch tekenaar. Jouw
ondersteuning is welkom bij de groei van een
familiaal bedrijf gelegen in het prachtige Watou.

Bij Made in inox krijgt ieder de kans om zich
verder te ontwikkelen. Indien bepaalde
beschreven taken of verantwoordelijkheden
nieuw zijn, stemmen we samen af hoe we deze
kunnen opvangen en bijschaven.



Technisch inzicht  + analytisch vermogen
Houden van afwisseling (elk project is 
maatwerk) met hier en daar een uitdaging .
Communicatief vaardig naar klant en 
collega toe: we zijn klantgericht en werken 
samen als team.
Verantwoordelijkheidszin
Resultaatgericht + kritisch denkend (met 
als doel verbetering, vooruitgang)
Creatief meedenkend met de klant.

Competenties 

Opleiding
Minimum 2 jaar ervaring in het technisch  
tekenen  in 2D of 3D. 

Vertrouwd zijn met het programma 
Solidworks is een pluspunt. 



Werkplek 

Nauwe samenwerking met collega- 
projectleiders, de metaalbewerkers en de 
bureaucollega's. 

We werken samen in een lichtrijke open  
bureau  met zicht op de velden. 

Made in inox
Familiale KMO gespecialiseerd in 
maatwerk in metaal.

4 klantsegmenten: 

12 productgroepen

Ontdek ons bedrijf en aanbod via 
www.madeininox.be of onze sociale media.

     industrie - particulier - horeca - interieur.



Contactpersoon 
Contacteer Sofie voor een eerste 
telefonische/schriftelijke kennismaking. 

           0470 19 70 52
           sofie.debaenst@madeininox.be

Meer over Made in inox ?
          www.madeininox.be
          Instagram, Facebook, LinkedIn

Aanbod

Werkvreugde ! 
Voltijds bediende contract (40u) 
Glijdende beginuren (7u-9u) 
12 ADV dagen 
Collectieve sluitingsperiodes 

Kerst - Nieuw
4 weken zomerbouwverlof


