GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen een aantal

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep zijn al

grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De uitzonderlijke samenwerking jaren een betrouwbare partner voor veel gerenommeerde
tussen de onderlinge bedrijven garandeert een zeer scherpe levertijd.

projectontwikkelaars.

Bovendien kent elk bedrijf zijn specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit
In geheel Europa worden toonaagevende staalbouwprojecten

gewaarborgd is.

gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw,

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

stalen trappen, infra en energy.

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Voor het hoofdkantoor in Helmond zijn wij op zoek naar een:

Tekla Tekenaar
Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Uitwerken van uiteenlopende staalconstructies vanuit
hoofdberekeningen, constructie- en bouwkundige tekeningen,
middels gebruik van het 3D-pakket Tekla Structures;

• Afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Werktuigbouwkunde);

• Ondersteuning van de constructeur bij het uitwerken van eigen
ontwerpen;

• Affiniteit met staalbouw;
• Gerichte ervaring van minimaal 4 jaar in een soortgelijke functie en
branche;
• Ruime ervaring met Tekla;

• Maken van detailtekeningen, mono's en stuklijsten en de daarbij
behorende specificaties en toleranties;

• Basis kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en
geschrift.

• Doorvoeren van wijzigingen aan bestaande tekeningen;
• Controleren van tekeningen;
• Signaleren en communiceren van meerwerken;
• Het doen van voorstellen welke ten goede komen van veiligheid en
productie efficiency;
• Actief meewerken aan het onderhouden en ontwikkelen van
tekenstandaarden;

Wij bieden een:
• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Ondersteunen werkplaats en montage met betrekking tot te
produceren en te monteren constructies;
• Je rapporteert aan hoofd tekenkamer.

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar
hr@gss-groep.nl

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
info@gsstaalwerken-groep.nl

5708 HZ

Helmond

www. gsstaalwerken-groep.nl

Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

