
 
 

 

GEDREVEN WERKVOORBEREIDER  (M/V)  

 

Je komt terecht in een groeiende, hoogtechnologische onderneming die 

interieuroplossingen op maat aanbieden.  

Je bent verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en interne organisatie van het 

bedrijf. Alsook voor het aansturen van de plaatsers en onderaannemers op de werf. 

Dit is een uitdagende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor zelfontplooiing.   

 

Technisch tekenen & ondersteuning atelier/werf 

 

- Het uittekenen van de productieplannen (in hout, maar ook metaal , glas…) met een 

gekend CAD-CAM systeem in overleg met architect en klant. 

- Sturen van het atelier en ondersteuning bieden aan meubelmakers en plaatsers. 

 - Het opmeten en opvolgen van de werf. 

- Je bent de schakel tussen bureau, atelier en plaatsing en denkt kritisch mee om 

werkmethodes te optimaliseren. 

- Je werkt actief mee om de goede de sfeer in het atelier te behouden. 

 

Planning en werkvoorbereiding 

 

- Het opvolgen van projecten van A tot Z met oog op het halen van de 

vooropgestelde termijnen 

- Opvolging van diverse onderaannemers en eigen plaatsers 

- Communicatie verzorgen naar architecten en klanten 



 

 

 

Gezocht profiel: 

- Je hebt een technische achtergrond en sterke interesse in maatwerk 

- Je werkt gestructureerd en beschikt over een goed planningsinzicht  

- Je bent kritisch, initiatiefrijk en georganiseerd 

- Je bent stressbestendig en houdt van werken met deadlines 

- Je bent een teamplayer, communicatief en voldoende assertief 

- Jouw gedrevenheid en mensgerichtheid typeren jouw persoonlijkheid 

- Ervaring met CAD-CAM-systemen en optimalisatieprogramma’s 

 
Vereiste ervaring:  

Minstens 5 jaar ervaring in gelijkaardige job en verwante sector 
 
 

Aanbod en voordelen: 

Vast contract onbepaalde duur 

Tijdregeling: Voltijds 

Dienstregeling: Dagwerk 

 
We bieden je een uitdagende en gevarieerde job in een dynamisch en boeiende 
omgeving. Uit deze job haal je voldoening en wordt eigen inbreng gewaardeerd. Dit 
is een job met voldoende verantwoordelijkheden en een marktconform, motiverend 
loon.   
 

 

Plaats tewerkstelling: 

VAN HOLDER INTERIEUR (www.vanholder.be) 

Houtekietstraat 1 
8540 Deerlijk 
 
 

Solliciteren: 
E-mail t.a.v Bart Van Holder - e-mail: bart@vanholder.be 

Telefonisch contact opnemen met Bart Van Holder op het nummer 0475 30 68 02 

 

http://www.vanholder.be/

