Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al bijna
50 jaar en dat is niet voor niets! Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw voor het
plaatsen van bijna alle soorten gevelsystemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vliesgevels,
kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, serres, etc.
Wij zijn begonnen in 1972 met drie werknemers, in een kleine werkplaats. Momenteel heeft
Wijmoco bijna 50 werknemers met een eigen productieteam, montageteam en werkvoorbereiders.
Ons doel is om op alle markten een op maat gesneden oplossing te vinden voor zowel de industriële
projectmarkt, als de woningbouw.
Werkwijze
Op kantoor zijn onze werkvoorbereiders continu bezig met het verzorgen van tekenwerk en
bewerkingsvoorschriften, zodat het productieteam dit vervolgens kan uitwerken. Wij werken in de
productiehal middels de nieuwste innovaties op het gebied van technologische methodes. Wanneer
de productie klaar is, neemt het montageteam het over om vervolgens de gevelelementen op locatie
te installeren. Wegen uitbreiding van onze orderportefeuille zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider (m/v)
Functieomschrijving
Als Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het uittekenen van de u toegewezen projecten,
vertaalt je o.a. tekenwerk in de voor productie en montage benodigde gegevens en waarborgt u de
voortgang en kwaliteit van de projecten. Je houdt je dagelijks bezig met het controleren, aanpassen
en aanmaken van werktekeningen in o.a. Autocad, bent verantwoordelijk voor het bestellen van
(productie)materialen voor o.a. kozijnen en vliesgevels. Je calculeert verschillende werken en werkt
samen met de productie en montage.
Wij vragen
- minimaal MBO werk- en denkniveau;
- bouwtechnisch inzicht, een zelfstandige instelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- relevante ervaring en ervaring met AutoCAD is een pré;
- Je bent inzetbaar voor 38 uur per week en beschikt over rijbewijs B;
- Je bent woonachtig in de omgeving Arnhem-Nijmegen (i.v.m. standplaats);
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV met motivatie naar peno@wijmoco.nl of bel voor
meer informatie met Wijmoco via nummer 026 – 327 55 55. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

