
 

 

Warsco Units is een veelzijdig en ambitieus familiebedrijf in volle groei. Door onze rijke 

geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot specialisten in de unitbouw in België en omstreken. Van 

kantoorunits tot scholen, van opslagruimtes tot woonunits… Veelzijdig? Wij staan in voor het 

ontwerp, de productie, de verhuur/verkoop, het transport, de plaatsing én de service voor 

onze units.  

TECHNISCH MEDEWERKER / TEKENAAR (M/V) 
 

Jouw takenpakket 
Als technisch medewerker/tekenaar werk je nauw samen met je collega’s van de 

werkvoorbereiding en productie engineering. Je rapporteert aan het hoofd van de 

werkvoorbereiding. 

Samen met de verantwoordelijke sta je in voor de gehele voorbereiding voor de productie 

van onze units. Je zorgt voor de opmaak van productietekeningen en stuklijsten. Dit doe je op 

basis van een commercieel dossier. Je volgt deze flow administratief op van A tot Z en brengt 

deze over aan de productieverantwoordelijke. Op vlak van productie engineering werk je 

samen met de verantwoordelijke en help je op termijn met het tekenen van o.a. constructies 

en het schrijven van programma’s voor onze pons- en plooimachines.   

Tekenen en werkvoorbereiding 

- Klanttekeningen omzetten naar productietekeningen (Archicad en Autocad) 

- Constructietekeningen in Inventor 

- Verkoopdossiers controleren op uitvoerbaarheid 

- Dossiers opstellen en overmaken aan de productieafdeling. 

 

Jouw talent 
- Je bezit minstens een bachelor diploma in een technische richting of vergaarde 

relevante ervaring in een eerdere functie 

- Je hebt reeds ervaring in een technische functie en hebt een sterke affiniteit met 

productie en techniek 

- Je hebt een proactieve werkhouding en zin voor initiatief 

- Je werkt nauwkeurig en bent een echte teamplayer 

- Goede kennis MS-office, kennis van Archicad, Autocad en/of Inventor (pluspunt) 

- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je hebt kennis van het Engels.  

 

Ons aanbod 

✓ Een boeiende job met voldoende afwisseling in een groeiend en ambitieus 

familiebedrijf 

✓ Een fijne werkplek met enthousiaste collega’s 

✓ Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen: maaltijd- en 

ecocheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering, 

✓ Contracttype: een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 

Solliciteren 
Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie naar personeel@warsco.be 
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