
Vacature: 
Werkvoorbereider/tekenaar 

 

Waar kom je terecht? 
We zijn momenteel nog gevestigd in Vroomshoop, maar binnenkort gaan 
we met ons bedrijf naar Almelo. Daar wordt momenteel een 
splinternieuwe hal gebouwd, zodat we de groei van de afgelopen jaren 
kunnen voortzetten. Onze bouwprojecten vind je in heel Nederland en 
soms zelfs daar buiten. Anderzijds zijn we zelf een hechte club mensen uit 
de regio Twente. We doen dat al meer dan 30 jaar met een hardwerkend,  
gemotiveerd maar ook gezellig team. 

Wat je doet: 
We zijn een bedrijf die panelen maakt in alle vormen en maten. Het is ons 
niet snel te gek, standaard panelen zul je bij ons niet vaak vinden. 

We maken panelen voor vele toepassingen. Je moet daarbij denken aan 
koel- en vriesruimtes, ovens, cleanrooms, gevelbekleding en 
klimaatkamers  Dat hebben we verdeeld in Colpro Technical Solutions en 
Colpro Building Solutions. Voor Colpro Building Solutions zijn we op zoek 
naar versterking in de werkvoorbereiding. 

Je hebt enige jaren ervaring als werkvoorbereider/tekenaar in een 
bouwkundige omgeving. Je schakelt tussen verschillende afdelingen intern 
(productie, planning, monteurs en verkoop) maar ook extern (leveranciers 
en technische medewerkers bij klanten). 

Wat je brengt: 
Je bent door jouw ervaring in de bouwsector in staat om met een scherpe, 
frisse en enthousiaste houding de voorbereiding van onze 



bouwgerelateerde projecten voor te bereiden. Je hebt een afgeronde 
opleiding MBO Bouwkunde. Je beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 Je bent communicatief sterk en in staat om op een open en 
transparante manier met onze opdrachtgevers te communiceren; 

 Je bent creatief en vindingrijk. Je weet altijd meerdere manieren te 
bedenken om een taak uit te voeren, experimenteert met 
mogelijkheden en probeert andere manieren van aanpak uit; 

 Je bent opgeleid en/of hebt ervaring met tekenprogramma’s als 
Autocad, Inventor of Solidworks; 

 Je bent geïnteresseerd in moderne productietechnieken en 
procesbeheersing. 

Wat je krijgt: 
o Een leuk, hecht en enthousiast team om in te werken; 
o Je krijgt de kans om mee te werken aan mooie projecten; 
o Je krijgt uiteraard de ruimte om jezelf te ontwikkelen in jouw 

vakgebied; 
o Salaris volgens CAO Metaal en Techniek 

 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Herman Veerkamp, op telefoonnummer: 06-27 57 48 12. Als je meteen 
wilt solliciteren, stuur dan je CV samen met een toelichting waarom jij 
denkt dat jij geschikt bent voor deze functie naar: hveerkamp@colpro.nl. 

 


