
   

   

Meer Gevelsystemen in Wateringen ontwerpt, produceert en installeert aluminium gevels, kozijnen en luxe 

• Je hebt een relevante technische vooropleiding en bent bij voorkeur in het bezit van een mbo- of 

hbo-diploma 

• Je geniet de voorkeur als je werkervaring hebt opgedaan in een soortgelijke functie. 

• Je kunt zelfstandig werken, bent secuur en creatief.  

• Je hebt een goed ruimtelijk en technisch inzicht. 

• Je bent communicatief goed onderlegd, klantgericht, collegiaal en flexibel. 

• Je bent bereid aanvullende opleidingen en/of cursussen te volgen.  

 

Wat kun je van ons verwachten?  

Je gaat aan de slag in een succesvolle organisatie met een informele en collegiale sfeer. Reken op een  

marktconform salaris en een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

  

Solliciteren?  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je sollicitatie per e-mail naar vacature@meergroup.eu.  

Uiteraard gaan we discreet met je  sollicitatie om.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 Werkvoorbereider  

deuren. Dit doet het bedrijf voor diverse sectoren, waaronder utiliteit, woningbouw en zorg.  

Meer Gevelsystemen koppelt een heldere strategische visie aan een professioneel team van medewerkers 

en een continue innovatie. Meer Gevelsystemen is sterk in oplossingen op maat en de hoge mate van 

klantgerichtheid. Als onafhankelijke projectorganisatie blijft het gehele proces in eigen huis: ontwerp, 

productie, montage en service.  

  

Door de voortgaande groei zoeken we een: Werkvoorbereider 

  

Wat ga je doen?  

Na een gedegen inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de technische detaillering en uitwerking van 

projecten die aan jou zijn toegewezen als Werkvoorbereider. Deze projecten variëren sterk in samenstelling 

en afmeting. Je werkt opdrachten uit overeenkomstig de geldende voorschriften en kwaliteitseisen en maakt 

hiervoor productieorders, werktekeningen en materiaalstaten. Je staat hiervoor in nauw contact met onze 

opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast voorzie je interne afdelingen van de benodigde informatie en 

ondersteuning voor verdere verwerking. 

 

 

 

 

Wat zijn je kwaliteiten?  

• Je hebt uitstekende tekenvaardigheden en kunt goed overweg met AutoCAD. 
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