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           09-09-2021 
 

Vacature Tekenaar/Werkvoorbereider. 

 
 
Ter aanvulling van ons bedrijfsbureau zijn we op zoek naar een gedreven 
technisch tekenaar/ werkvoorbereider.    
 
Technisch tekenaar/werkvoorbereider. 
Fulltime (40 uur per week) 
 
Wie zijn wij? 
Ter Horst Metaaltechniek is onderdeel van de Ter Horst Groep.  
 
Ter Horst Metaal Techniek B.V. is gespecialiseerd in diverse metaal technische oplossingen. 
Met een compleet nieuw machinepark en nieuwbouw van ons bedrijf zijn we klaar voor de toekomst. 
 
Wat houdt de functie in? 
 
Als technisch tekenaar/werkvoorbereider ben je een vertaler van ideeën van verkoop naar concrete 
uitvoerbare toepassingen. Je tekent onze oplossingen in een 2D/3D CAD programma zodat dit vervolgens kan 
worden gecommuniceerd met onze productie. Naast het tekenen van oplossingen controleer je de orders en 
zorg je ervoor dat deze praktisch uitvoerbaar zijn door onze medewerkers. Wij zoeken iemand met MBO werk- 
en denkniveau. Je bent een teamplayer want je werkt nauw samen met de verkoop en productie. 

 
Wat vragen we van jou 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) 

• MBO werk- en denkniveau 

• Goede kennis van Microsoft Office en Solid Works 

• Zelfstandig en accuraat kunnen werken 

• Volgen van de projecten binnen de organisatie 

• Klant- en kwaliteitsgericht 

• Je bent een teamplayer 

Wat bieden wij? 

Je krijgt een veelzijdige en zelfstandige rol binnen een groeiende en ambitieuze organisatie. Wij zijn een platte 
organisatie en een gezond, stabiel familiebedrijf. Je start met een contract voor bepaalde tijd met intentie tot 
een vaste aanstelling. Wij bieden jou een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng. 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan je sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, naar: 
r.terhorst@terhorstgroep.nl of per post naar Ter Horst Metaaltechniek BV  
Breukelaarweg 19,7051 DW Varsseveld. 
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