Als SRI (Speciaal Roestvrijstaal Industrie) zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en plaatsen van
hoogwaardige apparatuur voor de procesindustrie. Afnemers zijn chemische, petrochemische en farmaceutische
bedrijven. Met onze materiaalkennis en vakmanschap hebben we wereldwijd een ijzersterke reputatie opgebouwd.
We zijn succesvol door een enthousiast team van 75 Fryske trochsetters!

/ WERKVOORBEREIDER - TEKENAAR
De kern van deze functie ligt in het uitwerken van ontwerpen voor de afdeling productie. Je rapporteert aan de
manager projectenbureau.

FUNCTIEPROFIEL
Als werkvoorbereider/ tekenaar bij SRI werk je dagelijks aan mooie projecten. Je kunt zelfstandig tekenwerkzaamheden
uitvoeren aan de hand van ontvangen orders. Dit doe je met behulp van onze Inventor en Office applicaties. Je maakt
deel uit van een projectteam en bent daarin verantwoordelijk voor het omzetten van orderdata naar fabricagegegevens.
Zo draag je bij aan een hoogwaardig eindproduct voor onze afnemers

WAT GA JIJ DOEN?
•
•
•

Het uitwerken en gereed maken van het tekeningenpakket voor productie of uitbestedingen, incl. eventuele
werkinstructies;
Je verzorgt de inkoop van order-specifieke materialen;
Het beheer en het archiveren van het tekeningenpakket met onderliggende documenten zoals stuklijsten en
inkooplijsten.

WAT BIEDEN WIJ JOU ALS WERKVOORBEREIDER - TEKENAAR?
•
•
•
•

Een fulltime baan met een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden;
Mogelijkheid tot scholing en vele doorgroeimogelijkheden;
Een fijne werksfeer in een hecht team van vakmensen.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding in Werktuigbouwkunde MBO4 met ervaring of HBO werk- en denkniveau;
Je bent bekend met het tekenen en uitwerken in 3D tekensoftware en hebt ervaring met de verschillende fasen
in het proces van voorbereiding, ontwerp en productie;
Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling en bent gericht op samenwerking;
Zowel mondeling als schriftelijk weet je op een heldere wijze informatie door te geven
Je kunt een goede vertaling maken van de klantvraag in te leveren producten;
Je hebt een projectmatige en klantgerichte houding;
Jij wilt worden uitgedaagd het beste uit jezelf en uit de organisatie te halen.

GA DE UITDAGING MET ONS AAN!
Ben jij klaar voor een nieuwe job? Neem dan contact op met Weit Jan Beintema. Weit Jan is Manager van het
Projectenbureau van SRI en kan inhoudelijk meer over de functie vertellen. Je kunt hem bereiken op zijn mobiele
nummer 06 1273 2717. Je mag ook reageren via info@sri.nl of het contactformulier op www.sri.nl Je bericht zal dan
intern worden doorgestuurd waarna we contact met jou zullen opnemen.
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