
   

DIE GEDETAILLEERDE TECHNISCHE TEKENINGEN OP TAFEL TOVERT EN ZORGT 
VOOR EEN KLOPPEND TOTAALPLAATJE …

Werken in de wereld van morgen
Een goede voorbereiding is het halve werk. Binnen Aqualon van Zutphen roepen we dan ook maar al te graag dat we een ‘goed’ team ‘boven’ 
hebben zitten. Met dit team bedoelen we onze projectafdeling. Vanuit een comfortabele (altijd een perfect binnenklimaat, laat dat maar aan ons 
over) en hypermoderne werkplek, zorgen zij ervoor dat het totaalplaatje klopt. Dit zorgt voor rust bij onze mensen in de uitvoering.

Wat meer over de vacature
Als werkvoorbereider ga jij aan de slag wanneer een project daadwerkelijk opdracht wordt. Je gaat het project engineeren, uittekenen en 
voorbereiden. Daarnaast maak je planningen en calculeer je meer- en minderwerk. Je vraagt offertes op bij leveranciers en onderhandelt met 
hen over leveringscondities. Van ‘aanname’ project tot en met oplevering ben jij onmisbaar.

Bij Aqualon van Zutphen werk je aan uitdagende projecten; altijd wisselend van inhoud en complexiteit. Dit doe je voor onze klanten, bestaande 
uit - met name- luxe particuliere woningbouw, utiliteitsgebouwen, zorggebouwen en scholen.

Verder krijg je bij ons alle ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en houden we je continu op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen 
binnen ons vakgebied. In de wetenschap dat jij de vakman bent, is succes gegarandeerd!
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VACATURE

Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Lange Voren 18 | 5521 DD Eersel
0497 51 70 92 | info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nl

Wat bieden wij? 
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving binnen  
 een hecht familiebedrijf 
• Uitstekend salaris aangevuld met goede secundaire  
 arbeidsvoorwaarden 
• Zelfstandige en afwisselende functie met   
        doorgroeimogelijkheden
• Een prettige werksfeer in een jong, enthousiast en   
 gemotiveerd team 
• Opleiding en vakgerichte cursussen
• Een ergonomische werkplek in een modern kantoor  
 met een mooi uitzicht
• Vrijdagmiddagborrel mét borrelnootjes
 

Enthousiast? 
Ga jij de uitdaging aan binnen ons dynamische bedrijf? Beschik jij over de juiste communicatieve 
vaardigheden, denk je vooral in oplossingen en wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van (duurzame) 
installaties? Ga dan snel naar www.werkenindewereldvanmorgen.nl voor een eerste kennismaking met 
Aqualon van Zutphen!

Zo werkt solliciteren bij ons. Fijn hé! [ook via WhatsApp]
Een sollicitatiebrief en CV is niet verplicht. Stuur ons simpelweg jouw gegevens via hr@
aqualonvanzutphen.nl of solliciteer direct via de button ‘solliciteer & match’ bij onze 
vacatures op de website. Bellen of app’en met onze HR-afdeling kan ook via +31 06 15 38 31 
37. We maken graag een afspraak met je voor een kennismakingsgesprek. Wij gaan altijd 
vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

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

www.werkenindewereldvanmorgen.nl

Wat verwachten wij? 
•  Minimaal mbo werk-en denkniveau en/of aangevuld  
 met relevante opleidingen binnen het vakgebied (bijv.  
 werktuigbouwkunde en installatietechniek)
• Ervaring met tekenprogramma Stabicad
•  Ervaring met Syntess Software is een pre
• Je werkt zelfstandig opdrachten en offertes uit
• Interesse in duurzame energie en technische innovaties

ERVAREN WERKVOORBEREIDER / TEKENAAR


