Tekenaar / werkvoorbereider
Functieomschrijving
Als tekenaar/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen/tekenen van een
project aan de hand van de toegeleverde gegevens. Voortvloeiend hieruit het verder uitwerken van
de gegevens totdat deze gereed voor uitvoering zijn. Ook de afsluiting van het project neem je voor
je rekening zodat alle tekeningen en gegevens zijn bijgewerkt en gedocumenteerd.
Tot je takenpakket behoort o.a.:
• Samenstellen projectmap samen aan de hand van ontvangen opdracht/projectgegevens van
projectleider;
• Gegevens uitwerken in vorm van tekeningen, schema’s of werkinstructies voor uitvoerende
monteurs;
• Werkt gegevens uit in vorm van schema’s voor de afdeling panelenbouw;
• Geeft materiaalstaten vrij voor inkoopafdeling;
• Houdt controle op het op tijd aanwezig zijn van tekeningen en eventuele berekeningen;
• Geeft toelichting aan uitvoerenden;
• Overlegt over wijzigingen en meer-/minderwerk met projectleider;
• Overlegt met programmeurs en/of hardware engineers over configuratie en toe te passen
materialen;
• Werkt tekeningen bij en draagt er zorg voor dat deze bij de klant komen;
• Documenteert alle gegevens die betrekking hebben op het project;
• Sluit het project af in overleg met projectleider.

Functievereisten
Wie zoeken wij?
Een zelfstandig en gedreven specialist die de wensen van onze klanten om kan zetten in technisch
hoogwaardige oplossingen die gekenmerkt worden door betrouwbaarheid en bedieningsgemak. Je
bent flexibel en resultaatgericht en je kan goed samenwerken. Je beheerst de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift.
Verder beschik je over:
• Een afgeronde opleiding MBO-E niveau 4 of gelijkwaardig;
• Actuele kennis van elektrotechnische normen en voorschriften;
• Diploma VCA of bereid dit te halen;
• Kennis van Auto Cad en/of WS Cad;
• Kennis van EMC- en Machinerichtlijnen;
• Aantoonbare ervaring in elektrotechniek.
• Rijbewijs B.
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Wat kun je van TSG verwachten
TSG hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en biedt je hiervoor uitgebreide
studiemogelijkheden. Daarnaast biedt TSG:
• Een goed salaris;
• Uitgebreide secundaire voorwaarden;
• Fulltime baan van 38 uur per week;
• Uitdagend en afwisselend werk in een open werksfeer.
Contact
Spreekt het bovenstaande je aan en ben je toe aan een nieuwe stap? Stuur je CV en motivatie naar
info@tsg.nl of neem contact op met Jan Willem Pieper via telefoonnummer 0113-312020.
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