
LAAT VAN JE HOREN
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Metaal is weer hip en dat merken we want onze orderportefeuille blijft maar  

toenemen. Om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen zijn we  

per direct op zoek naar een:

Tekenaar / Werk-
voorbereider (m/v)

Bedrijvenpark Twente 421

7602 KM Almelo

+31 (0)546 - 570 060

Functie eisen
-  je beschikt over een afgeronde  

 technische MBO nv. 4 opleiding  

 Technisch tekenaar / werkvoorbereider 

 (WTB)

-  kennis en ervaring met 3D tekenen 

 (Solidworks is een pre)

-  een zelfstandige, flexibele en 

 proactieve werkhouding

-  goede beheersing van de Nederlandse 

 en Duitse taal, in woord en geschrift

Verder vinden wij inzet en  
betrokkenheid minstens zo  
belangrijk dus we verwachten
-  een no-nonsense mentaliteit 

- dat je collegiaal en klantvriendelijk 

 bent

- dat je goed gemotiveerd bent 

 en zin hebt in een uitdagende 

 en afwisselende baan

Wij bieden jou
-  een zelfstandige en uitdagende functie 

-  afwisselende werkzaamheden 

-  een prettige en informele werksfeer 

 met een leuk team aan collega’s

-  opleidings- en ontwikkelings-

 mogelijkheden

-  een passend marktconform salaris en 

 bijbehorende arbeidsvoorwaarden

Wij zoeken vakmensen met  
passie voor metaal.

Functie
Voor deze veelzijdige functie zoeken we een stressbestendige “spin in the web”.  

De werkzaamheden bestaan o.a. uit; calculeren, tekenen (SOLIDWORKS), inkopen 

en de productieplanning.  Je switcht moeiteloos tussen de verschillende  

werkgebieden en houdt nauwgezet de voortgang van de orders in de gaten. 

Zoek jij een functie waarin je jezelf telkens weer uit kunt dagen om het  

productieproces van begin tot eind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dan  

is deze functie je op het lijf geschreven.

Onze organisatie
Als NEN-1090 gecertificeerd toeleverancier op het gebied van metaal- en  

plaatbewerking, bedienen wij een breed scala aan branches. Van semioverheid  

tot machinebouwers, gemeenten, interieurbouwers, woonwinkels, (infra)bouw,  

magazijnbouw, hoveniers en meer.

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelen, tekenen en  

produceren wij de meest uiteenlopende producten. Levering en montage vindt  

hoofdzakelijk in de BENELUX en Duitsland plaats. Uitgebreide informatie over ons 

bedrijf vind je op onze website www.rs-products.nl.

Solliciteren?
Mail je CV samen met een goed onderbouwde motivatie waarom jij voor deze 

functie in aanmerking komt naar: vacatures@rs-products.nl dan laten wij zo snel 

mogelijk van ons horen!


