
Heecon is actief als loonwerker in de tuinbouw en heeft al
decennia ervaring in de constructie van teeltwisselmachines.

Wij zijn op zoek naar een:

Junior Technisch Tekenaar
Functie-inhoud:
• Het uitwerken van (deel)ontwerpen en (deel)concepten
• Het maken van detail- en constructietekeningen
• Ondersteuning van leidinggevend Technisch Tekenaar

Functie-eisen:
• Opleiding minimaal MBO niveau 4
• Recente ervaring met tekenprogramma’s is een pré
• Kan goed omgaan met wijzigingen in tekeningen en/of specificaties
• Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal
• Kennis in Franse en/of Duitse taal is een pré
• Kennis van MS Office
• Teamspeler / innovatief / communicatief / ondernemend
• Woonachtig in de regio Meer/Zundert

Heecon biedt:
•  Werken in een gemotiveerd team en groeiende organisatie waar innovatie hoog 

in het vaandel staat
• Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkelingen
• Lange termijn perspectief en goede arbeidsvoorwaarden
• No-nonsense beleid waarin open communicatie centraal staat

Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met motivatie en uitgebreide curriculum 
Vitae, ter attentie van Mark Oomen, mailadres inkoop@heeconbv.com

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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