TEKENAAR-CONSTRUCTEUR (INSTALLATIES)
(FULLTIME)
GTL Europe
GTL Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt omvangrijke turnkey projecten ten behoeve van de
champignonteelt en de bijbehorende composteringsbranche. De wereldwijde consumptie van champignons
groeit sterk en zal de komende jaren zelfs versnellen vanwege de vele mogelijkheden van de champignon als
vleesvanger en superfood. De teelt van champignons is volledig duurzaam zonder onze natuurlijke bronnen te
belasten of uit te putten. GTL is trots om deel uit te mogen maken van deze duurzame en sterk groeiende
sector.
Het productenpakket van de diverse GTL BV’s tezamen bestaat uit constructies, installaties, machines,
oogstsystemen en besturingssystemen. De klanten van GTL Europe bevinden zich wereldwijd. In de markt
heeft GTL een leidende positie, verkregen door voorop te lopen in innovatie en door producten te leveren van
de hoogste kwaliteit. Klanten waarderen ons vanwege onze passie en inzet voor zowel de klant alsmede voor
de gehele sector. Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden voor zowel onze
klanten als onze medewerkers.
De functie:
Als tekenaar-constructeur ben je verantwoordelijk voor het bedenken, voorbereiden en uitwerken van zowel
grote als kleinere installaties voor (voornamelijk) de champignonteelt. Je verzamelt de benodigde informatie
in overleg met collega’s en werkt ontwerpen uit van werktuigbouwkundige- en luchtbehandelingsinstallaties.
Hierna draag je het project over aan een collega tekenaar of de werkvoorbereider. Je vindt het leuk om:
• je ruimtelijk inzicht te kunnen toepassen en creatieve efficiënte constructies en oplossingen te bedenken;
• mee te denken over ontwerpen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitwerking van ontwerpen;
• met collega’s in overleg te gaan en adequate vragen te stellen, om tot de ideale tekening te komen;
• dichtbij de productie te zitten en het uiteindelijke resultaat van jouw werk te kunnen zien.
Wat verwachten wij van jou?
• hbo-opleiding richting Werktuigbouwkunde/HTS;
• ervaring met een 3D-tekenprogramma. Ervaring met HiCAD is een pre;
• eigenschappen als zelfstandigheid, inventiviteit en nauwkeurigheid zijn op jou van toepassing;
• beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een uitdagende zelfstandige functie in een groeiend internationaal bedrijf, waarbinnen
diverse ontwikkelmogelijkheden zijn. De familiecultuur en korte lijnen zijn kenmerkend voor GTL. Wij bieden
een marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren! Mail je cv met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl.
Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand e-mailadres of contact opnemen via 077 396 7777.

* Werving n.a.v. onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

