
Acquisitie door intermediairs, multiposters, vacaturebanken of overige aanbieders wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen voeren wij projecten uit in woning- en 
utiliteitsbouw voor het plaatsen van bijna alle soorten gevelsystemen. Hierbij valt te denken aan o.a. 
vliesgevels, kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, serres, etc. 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. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde: 
 

           Werkvoorbereider/Tekenaar (M/V) 

 
Werkvoorbereiding bij Wijmoco 
Als Werkvoorbereider/Tekenaar ben je verantwoordelijk voor de opzet en uitwerking van projecten 
die aan je toegewezen worden. Dit kunnen zowel kleine als grote projecten zijn voor onze 
verschillende typen klanten. In nauw overleg met de werkvoorbereiding van de klant werk je naar 
een definitief ontwerp van het project toe. Hierin wordt je natuurlijk ondersteund door collega’s van 
verschillende afdelingen, maar een goede mate van zelfstandigheid wordt hierin wel van je verwacht. 
Deze zelfstandigheid brengt je soms ook naar bouwplaats zelf toe. Ook een bezoek aan leveranciers 
is hierbij niet uitgesloten. 
 
Wat ga je doen 
Naast de uitvoering van het tekenwerk ben je ook verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van 
de projecten die je getekend hebt. Dit betekent dat je het project gereed maakt voor productie en 
montage in de vorm van productiestaten, CNC bestanden, werktekeningen etc. Maar ook de inkoop 
van materialen bij onze leveranciers valt hieronder. Als Werkvoorbereider/Tekenaar vorm je de 
eerste van een reeks schakels in de uitvoering van onze projecten. Zowel communicatie intern en 
extern is hierbij van essentieel belang. 
 
Wie ben jij 
Je bent op zoek naar een zelfstandige rol waarin je veel diversiteit aan uit te werken projecten op je 
bord krijgt met de nodige uitdagingen. Je beschikt over minimaal MBO+ werk- en denk niveau en een 
opleidingsrichting bouwkunde of geveltechniek. Je hebt affiniteit met de aluminium gevelbranche en 
eventuele kennis van LogiKal en AutoCAD is een pré. Je bent doelgericht en nauwkeurig en jouw 
werkwijze kan worden omschreven als pragmatisch, zelfverzekerd en gestructureerd. 

Iets voor jou? Reageer dan direct zodat wij een kennismakingsgesprek kunnen regelen. Stuur je CV 
met motivatie naar peno@wijmoco.nl of bel met Wijmoco op telefoonnummer 026 – 327 55 55.  


