
Debets Schalke is een internationaal actief bedrijf in de 

kassenbouwbranche. Met een slagvaardig en ambitieus 

team realiseren wij wereldwijd al meer dan 30 jaar complete 

kassenbouwprojecten voorzien van de modernste technologie. 

De bouwprojecten van Debets Schalke zijn zeer divers, zoals 

de bouw van een constructie voor een publieke ruimte, de 

uitbreiding van een bestaande kassencomplex met gebruikte 

kasmaterialen of de realisatie van een grootschalig turn-key 

greenhouse project in het verre buitenland. 

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER (M/V)
DEBETS SCHALKE GROEIT; BEN JIJ EEN GEDREVEN, GEMOTIVEERDE EN AMBITIEUZE TECHNISCH TEKENAAR 
DIE PROJECTEN BEGELEID VAN SCHETS TOT TASTBAAR EINDRESULTAAT? DAN ZOEKEN WIJ JOU!
Als tekenaar/werkvoorbereider heb je een belangrijke spilfunctie in onze organisatie, van het ontwerp naar 
de daadwerkelijke productie. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het ontwerp naar werk-en 
productietekeningen voor interne- en externe productie in zowel 2D als 3D. 

JOUW PROFIEL:
• MBO- of HBO-diploma
• Ervaring met Autocad (2D) en Inventor (3D) is een pré
• Je bent breed inzetbaar, gedreven en autodidactisch
• Je hebt affiniteit met staal- en aluminiumconstructies
• Je bent een zelfstandig werkende, accurate doorpakker met veel verantwoordelijkheidsgevoel

WAAROM WILLEN WIJ JOU?
• Omdat jij goed bent in wat jij doet
• Omdat jij in een handomdraai offerte-/plattegrond-/werk- & productietekeningen kan maken
• Omdat jij met oog voor detail materiaalstaten kan opstellen & samenstellen
• Omdat jij constructieberekeningen voor vergunningstrajecten en internationale projecten maakt
• Omdat jij het leuk vindt om door te groeien tot projectcoördinator

WAAROM WIL JIJ BIJ ONS WERKEN?
• Omdat het meewerken aan innovatieve & internationale kassenbouwprojecten gaaf is!
• Omdat wij jou goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden
• Omdat je gaat werken in een jong, enthousiast, informeel en zeer gepassioneerd team
• Omdat het een leuke functie is in een dynamisch bedrijf met korte communicatielijnen, een ambitieuze 

strategie en een sterk geloof in kwaliteit

INTERESSE?
Mail je sollicitatiebrief met cv naar vacature@debets.nl of per post naar Debets Schalke, t.a.v. Personeelszaken,  
Havenstraat 49, 2681 LC Monster. 

WWW.DEBETSSCHALKE.COM
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


