
 

 

 

 
 

Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een TECHNISCH TEKENAAR 

Wat doe je als technisch tekenaar? 
Als standbouwbedrijf verzorgen wij voor het merendeel totaalprojecten. Hierbij zet jij als technisch 
tekenaar de beursplattegrond om naar een bouwtekening, welke leidend is voor onze laadlijsten. 
Daarnaast verzorg jij in zowel de offertefase als voorbereidingsfase van een project, CAD-tekeningen 
voor collega projectmanagers.  
Denk hierbij aan het uittekenen van modulaire stands en organisatie specials zoals o.a. theaters, 
paviljoens en registraties. 
Je werkt veelal vanuit een impressie of ontwerp vanuit de klant. 
Tevens verzorg jij detailtekeningen welke onze standbouwers op locatie gebruiken om onze 
projecten op een efficiënte wijze op te bouwen. 
Ook zet je technische tekeningen om in visuals én ga je creatieve stands ontwerpen, waarbij je altijd 
de technische haalbaarheid in acht neemt.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Bij voorkeur heb jij ervaring met ons huidige CAD-programma Pytha, echter is enige ervaring met 
autocad ook voldoende. 
Jij hebt een flexibele en accurate werkhouding én jij beschikt over de juiste communicatieve 
eigenschappen waardoor jij ook goed in teamverband kan werken. 
Een 9 tot 5 mentaliteit is jou vreemd en jij bent stressbestendig! 
Daarnaast: 

✓ Beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
✓ Ben je bij voorkeur fulltime beschikbaar (38 uur). 
✓ Is het voor jou geen probleem om in de piekperiodes overuren te maken. 

 
Wat hebben wij te bieden? 

✓ Werken doen wij in gezellige, gemotiveerde teams.  
✓ We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao 

Tentoonstellingsbedrijven.  
✓ Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, zowel in functie als in opleidingen.  
✓ In de piekperiodes maak je soms overuren die je later weer kunt inzetten als extra 

vakantiedagen, tijd voor tijd of kunt laten uitbetalen.  
✓ We begrijpen dat je graag voor zekerheid gaat, uiteraard is er uitzicht op een vast contract. 

 
Dan is het nu de beurt aan jou:  
Leuk, je gaat solliciteren! Wij komen graag met je in contact. Direct solliciteren kan via: 
werkenbij@thijsstandbouw.nl. Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen op het 
telefoonnummer 0172 530 604. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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