
    

  

De Lepper BV 
Oude Terborgseweg 306, 7004 GZ  Doetinchem. 

Telefoon: 0314 – 324263   Email: info@delepper.com 

De Lepper is een allround metaalbewerkingsbedrijf dat met gebruik van moderne technieken maatwerk in 
metaal levert. Kwaliteit en innovatie gaan daarbij hand in hand.  
 
En wij groeien!   
Dus daarom hebben we per direct een fulltime functie beschikbaar voor een  
 
 

Tekenaar/ Werkvoorbereider 
  
De uitdaging 
 
Van het maatwerk dat ons bedrijf verlaat ben jij degene die aan de wieg staat van alle voorkomende 
ontwerpen, werktekeningen, maatvoerings-, doorsnede- en detailtekeningen. Alhoewel je zelfstandig werkt, 
zorg jij er samen met het huidige team voor dat alle activiteiten naadloos strak worden uitgevoerd.  
 
Je houdt van kwaliteit leveren en voert - waar nodig - direct wijzigingen door op bestaande tekeningen. 
Nieuwe ontwerpen werk je super nauwkeurig en tot in detail uit; net als de benodigde berekeningen. Daarbij 
bepaal je de juiste materiaalsamenstellingen, afmetingen en doorsnedes van onderdelen. Ter voorbereiding 
op het kunnen uitbrengen van offertes verzorg je de calculaties. En eenmaal in opdracht lever jij alle 
benodigde informatie aan ten behoeve van de productie.  
  
In het afronden van werkzaamheden ben je al net zo zorgvuldig als in het gehele proces en dus is jouw 
archivering en administratie perfect op orde!  
 
De functie-eisen 
 
• Een afgeronde MBO Niveau 4 opleiding Tekenaar Constructeur of gelijkwaardig daaraan 
• Minimaal 3 jaar werk- en praktijkervaring in een vergelijkbare functie 
• Ruime ervaring met Solidwork of een ander 3D programma 
• Gewend zijn project informatie/administratie bij te houden en deze tijdig aan te leveren 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Jouw profiel 
 
• Je bent hebt technisch inzicht, bent initiatiefrijk en gewend ‘de handen uit de mouwen te steken’ 
• Je kunt langere tijd achtereen geconcentreerd werken met gedetailleerde informatie 
• Je vindt het normaal om bij alles wat je doet zorgvuldig te werken zodat de foutenmarge klein is 
• Je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft voortdurend naar verbeteringen daarin 
• Je werkt graag zelfstandig zonder het (belang van het) team uit het oog te verliezen 
• Je bent flexibel en past je makkelijk aan bij veranderingen in werkwijzen, omgeving en mensen 
• Jouw ideeën en meningen weet je in begrijpelijke taal en geschrift duidelijk te maken   
 
Ons aanbod 
 
• Je komt te werken in een team waar een open en informele werksfeer heerst.  
• Het betreft een fulltime functie van 40 uur; ploegendiensten zijn niet aan de orde 
• We starten met een tijdelijk contract waarbij het onze intentie is deze in een vaste aanstelling te laten overgaan 
• De beloning is conform cao.  
 
Enthousiast?  
Dan zien wij jouw motivatiebrief en cv met belangstelling tegemoet via info@delepper.com. 
Afstudeerders, let op: ben jij 4e jaar student en op zoek naar een eindstage met kans op een baan? Schroom 
dan niet te solliciteren! Ook voor jouw hebben wij ruimte.  
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