VACATURE:

TECHNISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE
– ASSISTENT WERKVOORBEREIDING
Introductie:
Shapes Metalworks is de totaaloplossing voor uw maat- en seriewerk in staal, inox en aluminium met co-engineering als bijkomende troef.
Naast de hoofdzetel in Kuurne, waar ons lasconstructie-atelier en lasrobot-afdeling gecentraliseerd worden kan u hier ook onze lakkerij
terug vinden. Verder beschikken we nog over een afdeling plaatverwerking in Gullegem. Sinds mei 2019 maakt ook het verspaningsbedrijf
Protech bvba deel uit van de groep en werd in 2020 samengevoegd met Giropan NV tot Shapes Machining.
Voor onze afdeling in Gullegem zijn we dringend op zoek naar een technisch administratief bediende - assistent werkvoorbereiding.

Functie:
Ondersteuning van de afdeling “werkvoorbereiding productie”
Administratieve verwerking van productietekeningen van de klanten, o.a. omzetten van dxf-format naar GEO-format
Productietekeningen aanpassen voor productie,
•
overtollige informatie wissen op de tekeningen
•
nuttige opmerkingen toevoegen als extra info voor de operatoren
•
instructies uit de GEO-format overnemen op de proiductiefiche
Eenvoudige tekenopdrachten uitvoeren
Takenpakket kan uitbreiden in functie van de evolutie van de kandidaat

Vaardigheden:
•
•
•
•
•

Liefde voor administratief uitvoerende taken met veel zin voor nauwkeurig en geconcentreerd werken
Multi-tasking
Interesse in “technische” aspecten en werken met een CAD-tekenpakket (geen voorkennis vereist)
Goede communicatievaardigheden
Stressbestendig werken

Algemeen:
•
•
•
•
•
•

Er is geen voorkennis van de kandidaat vereist, deze zal opgeleid worden door de verantwoordelijke werkvoorbereiding en
voldoende ondersteuning krijgen van de medewerkers
Enige voorliefde om met “technische stuktekeningen” en administratie om te gaan is een voordeel
Betreft een voltijdse functie; deeltijds is geen optie momenteel
Plaats van tewerkstelling is onze vestiging in Gullegem
Betreft een functie met optie vast
Communicatie verloopt in het Nederlands
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Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconforme verloning met extralegale voordelen
Onderneming met stabiele groei en ambitie
Vlakke organisatie met open communicatie
Je wordt opgenomen in een dynamisch en enthousiast team
Je komt terecht in een moderne werkomgeving die sterk inzet op zijn werknemers
Familiale sfeer
Goede work-life-balance

Geïnteresseerd?
Shapes Metalworks is een bedrijf met een horizontale structuur, dat toelaat dat elk individu het verschil kan maken.
Daarom zoeken wij steeds naar ambitieuze mensen die het verschil willen maken door hun inzet en kennis. Sta je nog bij het begin van je
loopbaan? Dan bieden wij jou een stabiele omgeving waar je veel kennis en ervaring kan opdoen. Ken je daarentegen wel al het klappen
van de zweep? Dan zal je je bij ons ook nog steeds kunnen uitleven en het team versterken.

