
Gedreven Productievoorbereider / Technisch tekenaar  
Melle 

Met Maku Interieur kiest u een betrouwbare partner voor de inrichting en installatie van uw keuken, 
dressing of meubel op maat 
Geen bandwerk, wel een uniek resultaat. Hoe we te werk gaan? Uw idee tekenen wij in onze studio uit. 
Na het akkoord gaan we van start in ons atelier. Zo kunnen we uw droommeubel efficiënt en zorgvuldig 
komen plaatsen. Uw keuken- of meubeldroom wordt werkelijkheid! 
 
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een technisch tekenaar 

Jouw verantwoordelijkheden: 
 
Je zal terecht komen in een bedrijf met veel ambitie en passie voor interieur, waarin je verantwoordelijk 
bent voor het voorbereiden van de projecten naar de productie en plaatsing. 

Als productievoorbereider / technisch tekenaar bij Maku zal je onder andere:  

• Opmetingen bij klanten uitvoeren 
• Grafische ontwerpen omzetten naar technische tekeningen 
• Bestaande plannen aanpassen 
• Via het CAD/CAM tekenprogramma de CNC machines in het atelier programmeren 
• Stuklijsten en bestellijsten maken 
 

Je wordt een onmisbaar deel van het team en bent de schakel tussen ontwerp en productie 
 
 
Functievereisten: 
 

• Je bent een echte teamplayer  
• Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring 
• Je hebt bij voorkeur een 2-tal jaar ervaring 
• Kennis van Top-Solid of Imos is absoluut een pluspunt 
• Je bent sterk in technisch-praktisch redeneren 
• Je bent probleem oplossend ingesteld 
• Deadlines schrikken je niet af en je bent stressbestendig 
• Je bent plichtsbewust en kan zelfstandig en nauwgezet werken 
• Ervaring of affiniteit met interieurvormgeving is mooi meegenomen 

 
 
Wat hebben we jou te bieden? 
 

• Een afwisselende functie in een groeiend bedrijf 
• Een eerlijke en respectvolle aanpak van en door de collega’s 
• Mooi salaris  
• Een jong en gedreven team met een leuke, positieve sfeer 
• De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de toekomst en groei van een topbedrijf 
• Werken in een sector met zeer beperkte impact door Covid-19 

 
Contact opnemen? 
 
Maak een afspraak of stuur je CV door via kenney@maku.be of 09/231.09.00 

mailto:kenney@maku.be
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