
 

 
 

 

 

 
Wil jij aan de slag als technisch tekenaar? Dan hebben wij een mooie werkplek voor jou met afwisselende werkzaamheden 

binnen onze wereld van duurzame en innovatieve houtbouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan projecten als hotel Jakarta 

in Amsterdam, waarvan je hierboven een afbeelding ziet. Bovendien hebben wij onlangs het Floating Office in Rotterdam 

gerealiseerd. Aan dit soort projecten kun jij een bijdrage leveren!  

 

Begin bij onze vestiging in Lierderholthuis als  
 

Technisch tekenaar (32-40 uur) 
 
Wat ga je doen?  
Jij bent samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het 

uitwerken van de plannen voor onze houtbouwprojecten. 

Hierbij kun je denken aan de volgende werkzaamheden:  

 
Wat vragen wij?  

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij?  
Derix is een toonaangevend en van oorsprong Duits familiebedrijf, met diverse vestigingen in Duitsland en Nederland. We 
zijn een topspeler op het gebied van complexe gelamineerde houtconstructies. De kennis van onze medewerkers, hun 
motivatie en hun teamwork zijn de sleutel tot ons succes. Wij werken nauw samen met onder andere architecten en 
aannemers om innovatieve en duurzame bouwprojecten te realiseren. Met onze houtbouw denken wij aan de wereld van 
morgen. Bomen nemen koolstofdioxide op uit de atmosfeer, die langdurig opgeslagen wordt zodra de bomen tot houten 
bouwproducten worden verwerkt. Vanzelfsprekend is ons hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Grootse 
gebouwen in een duurzame wereld: Derix maakt het allemaal mogelijk!  
 
Interesse? Reageer nu  
Wil jij samen met ons aan de weg timmeren? Dan kijken we uit naar je reactie. Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar 
Kees Leppink van Alliant Select: kees@alliantselect.nl  
 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Johan Paul Borreman van Derix: 
Telefoon:      0572-366280 
E-mail:          j.borreman@derix.nl 
 
Derix Gelijmde Houtconstructies | Herenbrinksweg 3c | 8144 RC Lierderholthuis 

 

 Je hebt (bijna) een MTS- of HTS-opleiding richting 

bouwkunde afgerond 

 Je hebt affiniteit met 3D-tekenen 

 Je hebt kennis van Excel  

 Je bent gemotiveerd, leergierig en kwaliteitsbewust 

 Affiniteit met houtbouw is een pre 

 

     Wat bieden wij? 
      Vind je het leuk om samen te werken in een hecht team  
      en met elkaar innovatieve, duurzame en kwalitatieve    
      houtconstructies te maken voor de klant?                                                                     
      Dan bieden wij jou een belangrijke rol in de kern van de  
      organisatie met veel vrijheid, eigen initiatief en  
      verantwoordelijkheid. Goede primaire en  
      secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod  
      compleet.  
  
 

       

 

 

 

 

 

 Productietekenwerk en productievoorbereiding door 

middel van een 3D-tekenpakket 

 Uitwerken van montagetekeningen 

 Het opstellen van laadplannen, logistieke plannen, 

montageplannen en veiligheidsplannen 

 Het ondersteunen van de calculatie door middel van 

3D-tekeningen, uittrekstaten en offertetekeningen,  

 Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor het 

tekenwerk, de productievoorbereiding en de 

facturatie van de projecten voor een aantal vaste 

klanten 

 

 

 

 

mailto:s.huisman@derix.nl
mailto:j.borreman@derix.nl

