
Tekenaar bij Van Wezel Elektrotechniek te Breda 
 
Houd je ervan om de lijnen voor ons uit te zetten op tekening? 

Heb je affiniteit met ons specialisme en werk je graag in een betrokken team? 

 

Dan ben jij onze: 
 

Tekenaar 

 
Impressie 

In de functie van tekenaar ben je verantwoordelijk voor het maken van de 

werkplaatstekeningen van onze verdeelkasten. 

Tot jouw takenpakket behoren onder andere: 

- het tekenen van aanzichten, hoofd- en stuurstroomschema’s van de kasten  

- het vertalen van de klantwens naar een werkbare werkplaatstekening 

- reviseren van de tekeningen na productie in de werkplaats 

In overleg met onze projectleiders: 

- insturen van de tekeningen naar de klant om goedkeuring te krijgen voor uitvoer  

- verbeteringen en aanpassingen in ons tekenpakket verzorgen. 

 

Het team waar je deel van uit gaat maken 

Het gedreven team wat je komt versterken bestaat uit projectleiders, monteurs, testers en 

medewerkers bedrijfsbureau. 

 

Wat neem je mee? 

- Je hebt aantoonbare werkervaring in de paneelbouw 

- Indien je schoolverlater bent, heb je een MBO 4 opleiding welke aansluit bij ons 

specialisme  

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Kennis van paneelbouw is een grote pré 

- Belangrijke eigenschappen in deze functie zijn:  

o nauwkeurigheid 

o zorgvuldigheid 

o een proactieve houding 

o flexibel 

o kwaliteitsbewust 

o zelf-startend 

o communicatief vaardig 

 

Wij zijn Van Wezel Elektrotechniek 

We zijn een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van paneelbouw en railkokersystemen. 

Het draait om maatwerk en hoogwaardige kwaliteit en oplossingen overeenkomstig met de 

wensen van onze klanten. 



 

Wat kun je van Van Wezel Elektrotechniek verwachten?  

- We kennen een marktconform salaris toe op basis van opleiding en ervaring 

- 25 vakantiedagen en ATV  

- 8% vakantiegeld 

- Prima arbeidsvoorwaarden 

- Stabiele werkgever met weinig personeelsverloop 

- Een collegiale werksfeer 

- Doorgroeimogelijkheden  

 

Interesse? 

We kijken uit naar je CV en motivatie. 

Stuur je CV en motivatie via mail naar stefan@wezelbv.nl 

Voor vragen over deze vacature is ons hoofd bedrijfsbureau, Stefan Pijpers, telefonisch te 

bereiken op 076-5722853. 

 

mailto:stefan@wezelbv.nl

