
In deze veelzijdige functie zorg je ervoor dat 
de commerciële offerte vertaald wordt 
in productietekeningen, planningen, 
werkinstructies, machine aansturingen 
en dat de juiste keuze van materialen 
wordt gemaakt en dat deze besteld 
worden; kortom dat aan alle 
voorwaarden is voldaan om met 
de productie te beginnen en 
deze tijdig gereed is.

Wegens 
uitbreiding in 
Goedereede 
zoeken wij een

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

www.goemaat.nl

WAT BIEDEN WIJ?
Een zelfstandige functie bij een 
innoverend bedrijf dat volop in 
ontwikkeling is en zeer betrokken 
medewerkers heeft. Voldoende 
mogelijkheden om jezelf binnen 
de organisatie te ontwikkelen. 
Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

JOIN THE TEAM Ú

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie 
naar: Goemaat B.V. t.a.v. Martijn 
Goemaat, sollicitatie@goemaat.nl. 
Meer info? Bel 0187 492 648

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je bent bouwkundig onderlegd, hebt 
ervaring met Autocad en bent handig 
met computers. Een aanpakker die 
uitdagingen ziet in wijzigingen en snel 
schakelt in een dynamische omgeving. 
Je hebt tenminste MBO werk- en 
denkniveau. Heb je ervaring opgedaan 
in een vergelijkbare functie, aarzel dan 

niet en solliciteer.

Herken jij je in onderstaande 
competenties?
•   Plannen en organiseren
•   Resultaatgericht
•   Besluitvaardig
•   Oplossingsgericht

•   Zelfstandig en communicatief sterk
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