
Werkvoorbereider / Tekenaar interieurbouw FT 
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider/tekenaar. Je werkt bij ons 
op kantoor in Panningen en werkt aan een diversiteit van projecten in de interieurbouw. 
 
Wat ga je doen? 
Als werkvoorbereider/tekenaar ben je verantwoordelijk voor de gehele technische uitwerking van 
een project. Werkzaamheden die o.a. voorkomen zijn: 

- Het maken van technische werktekeningen van diverse interieuronderdelen t.b.v. de 
productie; 

- Het voorbereiden van de projecten, analyseren van de opdracht en werktekeningen maken 
van de inrichting; 

- Klaarzetten en communiceren van de juiste gegevens naar de werkplaats; 
- De juiste programma’s klaarzetten welke nodig zijn voor het aansturen van de panelenzaag, 

CNC-machines en de kantaanlijmmachine; 
- Het verzamelen en organiseren van de gegevens benodigd voor de interne montage van 

interieuronderdelen; 
- Het verrichten van inmeetwerkzaamheden op locatie; 
- Het monitoren van de projecten.  

 
Wie zoeken wij? 
Jij hebt MBO+ niveau met relevante werkervaring. Bij voorkeur heb je ervaring met Proteus/IMOS 
maar je bent in ieder geval bekend met Autocad en Microsoft Office. Verder ben je een teamplayer 
en kun je goed plannen en organiseren. Tijdens hectische tijden weet jij je hoofd koel houden en het 
project van A-Z te overzien. Daarnaast ben je kostenbewust, klantgericht en ben je in staat snel te 
schakelen.  
 
Wie zijn wij? 
Van Lier Maatwerk is gespecialiseerd in het realiseren van complete interieurs en meubilering voor 
zowel zakelijke, als ook particuliere opdrachtgevers uit Nederland en België.  Het bedrijf is 
onderverdeeld over een aantal afdelingen en handelsmerken. Hierbij worden specifieke kwaliteiten 
gecombineerd voor het realiseren van passende inrichtingen. We zijn actief in zowel de zorg-, 
onderwijs-, retail en utiliteitsbouw. Ook vervaardigt de organisatie kwaliteitsmeubelen voor de 
kinderopvang en het basisonderwijs. Daarnaast vertegenwoordigt Van Lier Maatwerk een exclusieve 
meubellijn in een massiefhouten Engelse stijl. 
 
Dit alles samen met 38 collega’s die iedere dag weer vol energie aan het werk gaan. Vanuit de 
personeelsvereniging worden er meerdere keren per jaar leuke activiteiten georganiseerd. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
We bieden je een fulltime functie (40 uur) binnen een prettige werkomgeving met aandacht voor 
veilig werken.  Een uitdagende en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid. Is je 
enthousiasme gewekt voor deze functie, solliciteer dan vandaag nog! Sollicitaties mogen verstuurd 
worden naar Barry Beijnsberger via info@vanliergroep.nl. 
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