
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HVB Constructie BV is een organisatie welke zich specialiseert in het vervaardigen, monteren, 
onderhouden en aanpassen van staalconstructies in de bouw en de industrie.  
Dit omvat voornamelijk stalen trappen, -bordessen, -leuningen, -deuren, -overkappingen en alle 
aanverwante voorkomende werkzaamheden. 

 
Door ons steeds uitbreidende netwerk van opdrachtgevers zijn wij op zoek naar versterking 

van ons team: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tekenaar/ Werkvoorbereider 
38 uur per week 

De hoofdtaken zijn:  
- Het opnemen en inmeten van situaties of   
  bestaande installaties, 
- Aan de hand van ruwe schetsen zal je het  
  tekenwerk kunnen opzetten, corrigeren en  
  completeren m.b.v. Autocad 2D. 
- Bepalen benodigde materiaal behoefte. 
- Uitbesteden van bepaalde werkzaamheden 
  en behouden van de controle hierop. 
- Details en opzetjes uittekenen middels  
  Autocad.  
 
 

Functie eisen:  
- HBO werk- en denkniveau, constructie  
  Wtb. 
- Commerciële/ technische vaardigheden, 
- Ervaring met Autocad, Excel en Word. 
- VVA-1 (Basisveiligheid VCA), 
- Goede communicatieve vaardigheden in  
  teamverband en zelfstandig kunnen  
  werken. 
- Representatieve en klantgerichte  
  instelling. 
- In bezit van minimaal rijbewijs B. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij bieden: 
- Uitstekende salariëring en arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal & Techniek). 
- Een informele en prettige werksfeer. 
- Een werkgever die prestaties weet te waarderen en oog heeft voor jouw inzet,  
  ambities en capaciteiten.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan, stuur je mail met je CV en motivatie naar:  
administratie@hvbconstructie.nl 
of schriftelijk naar:  HVB Constructie B.V., 
 t.a.v. de directie, Postweg 8, 4631  RZ  Hoogerheide 
Voor info kunt U contact opnemen: 0164-610107 en onze website is: www.hvbconstructie.nl. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HVB Constructie BV is een organisatie welke zich specialiseert in het vervaardigen, 
monteren, onderhouden en aanpassen van staalconstructies in de bouw en de 
industrie. Dit omvat voornamelijk stalen trappen, -bordessen, -leuningen, -deuren, 
-overkappingen en alle aanverwante voorkomende werkzaamheden.

Door ons steeds uitbreidende netwerk van opdrachtgevers zijn  
wij op zoek naar versterking van ons team: 

Calculator /Werkvoorbereider
38 uur per week

De hoofdtaken zijn: 
- Maken van prijsoffertes aan de  
 hand van toegeleverde tekeningen  
 en gegevens of door opname in het  
 werk.
- Na ontvangst van opdracht   
 benodigde acties ondernemen om  
 werk uit te voeren.
- Uitbesteden van bepaalde   
 werkzaamheden en behouden van  
 de controle hierop.
- Details en opzetjes uittekenen   
 middels Autocad.

Functie eisen:
- HBO werk- en denkniveau,   
 constructie Wtb.
- Commerciële vaardigheden.
- Ervaring met Autocad, Excel en  
 Word.
- VVA-1 (Basisveiligheid VCA).
- Goede communicatieve   
 vaardigheden in teamverband en  
 zelfstandig kunnen werken.
- Representatieve en klantgerichte 
 instelling.
- In bezit van minimaal rijbewijs B.

Wij bieden:
- Uitstekende salariëring en arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal & Techniek).
- Een informele en prettige werksfeer.
- Een werkgever die prestaties weet te waarderen en oog heeft voor jouw inzet, 
  ambities en capaciteiten. 

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan, stuur je mail met je CV en 
motivatie naar: administratie@hvbconstructie.nl
of schriftelijk naar: HVB Constructie B.V. t.a.v. de directie,  
Postweg 8, 4631 RZ Hoogerheide

Voor info kunt U contact opnemen: 0164-610107                         www.hvbconstructie.nl


