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Hoofdtekenaar (m/v/x)  

Afdeling natuursteen (keukens en maatwerk) 
REGIO OOSTENDE 

 
Als Hoofd tekenaar stuur je een team aan en 
neem je de planning van de opmetingen voor 
jouw rekening. Je bent dé technische specialist 
die elk dossier in natuursteen voor keukens, 
badkamers, trappen en gevels, tot in de 
puntjes uitwerkt en uittekent. Jij kan je 
uitleven met ontwerpsoftware zoals met 
Autocad 2D.  

IS JOUW PROFIEL EEN MATCH? 

Jij werkt de gedetailleerde opmetingen of mallen uit ten 
behoeve van ons CNC gestuurd machinepark. Naast het échte 
tekenen, bestaat je job ook uit opmetingen doen bij onze 
klanten, berekenen en controleren. Als hoofdtekenaar stuur je 
een team van 3 tekenaars aan, maak je de weekplanning op en 
controleer je de technische tekeningen. Je zorgt dat de 
deadlines gerespecteerd worden en stuurt constant bij waar 
nodig. Je bent een echte people manager en houdt ervan om 
mensen op te leiden tot een ervaren tekenaar met kennis van 
zaken. Je begrijpt het kwaliteitsniveau dat de klant van ons 
verwacht. Je weet precies welke technische aspecten de 
inrichting vraagt. Je zal opgemeten maten controleren, het 
verband leggen met de maatgegevens van de toestellen en het 
concept in vraag stellen. Correcte tekeningen zijn immers de 
basis voor een foutloze productie. Je rapporteert wekelijks aan 
jouw leidinggevende. 

WIE WE ZOEKEN 

• Je hebt minimum een bachelor diploma Bouwkundig tekenaar 

• Je hebt een bijzondere interesse in de verwerking van onze 
materialen natuursteen zoals graniet, arduin, marmer, 
keramiek, composiet en dekton, alsook de verschillende 
afwerkingstechnieken 

• Je bent sterk in coachen en begeleiden van een team 

• Je hebt bij voorkeur kennis van natuursteen en haar 
toepassingen, of toont hiervoor bijzondere interesse  

• Je bent bijzonder handig in het werken met Autocad 

• Je bent stressbestendig, kan prioriteiten stellen en deadlines 
aanhouden 

• Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail 

ONZE GRONDSTOFFEN VOOR WERKGELUK 

• Variatie door verplaatsingen voor opmetingen, tekenwerk en 
maatwerk 

• Loonpakket met maaltijdcheques, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, 12 extra ADV dagen bovenop de 20 
wettelijke feestdagen, bedrijfswagen en GSM 

• Meewerken aan prestigieuze projecten met ons mooie 
gamma van natuursteen 

• Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te 
tonen 

• Je maakt deel uit van een tof team in een groeiende 
organisatie 
 


