KOPAL nv, de Belgische marktleider in de ontwikkeling en fabricage van materialen voor omheiningen, schuifen draaipoorten. Onze producten worden gecommercialiseerd en verdeeld in België en alle buurlanden. Wij zijn,
als financieel gezonde KMO met een 80-tal medewerkers, al meer dan 25 jaar actief in deze markt en danken
ons succes aan een ver doorgedreven technische specialisatie en een professionele service aan onze klanten.
We beschikken over een constructie-werkplaats en een eigen afdeling engineering. Door onze totaalservice,
gecombineerd met een goed opgeleid team van ingenieurs en technische werknemers, kent het bedrijf een
continue groei sinds haar ontstaan. In het kader van onze verdere groei zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v):

Een job die te hek is!

TECHNISCH TEKENAAR - 100% of 80%
Jouw takenpakket bestaat uit:
•
•
•
•

het uittekenen van schuifpoorten, draaipoorten, hekwerk,
toebehoren en accessoires en dit in Inventor 3D of Autocad 2D;
het samenstellen van technische dossiers;
het aanpassen van technische dossiers;
het sporadisch opmeten van werk op klantlocatie.

Profiel:
Je genoot een hogere technische opleiding en hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Je sterkste troef is jouw
ruimtelijk inzicht. Je wordt geprikkeld door technische uitdagingen en bent sterk in innoverend denken. Je bezit een
breed technisch inzicht. Je hebt kennis van het tekenpakket Inventor 3D en/of Autocad 2D en hebt ervaring in de
sector van constructiebouw of metaalnijverheid. Je hebt een mechanische achtergrond en kennis van lassymbolen.
Je bent sterk in plannen en organiseren en beschikt over communicatieve skills.
Aanbod:
Het bedrijf biedt een boeiende werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen en om initiatief/verantwoordelijkheid
te nemen. Een voltijdse of minimum 4/5de terwerkstelling. Een vast contract in loondienst of op zelfstandige basis.
Het volgen van cursussen voor je verdere ontwikkeling wordt aangemoedigd. Je komt terecht in een dynamische KMO
die altijd kwaliteitsvol maatwerk levert. Je oefent een zelfstandige functie uit met sterke nadruk op communicatie,
teamwerk en flexibiliteit. Je kan rekenen op ruime ondersteuning bij opstart en je krijgt een aantrekkelijk salaris.

WIL JE MET ONS KENNISMAKEN? Stuur dan meteen je motivatiebrief en cv naar jobs@kopal.be
KOPAL NV, Ieperstraat 75A 8610 Kortemark. Je kandidatuur wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en je
persoonsgegevens conform de AVG-richtlijnen (GDPR). Neem alvast een kijkje op www.kopal.be

