
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metaalwerken & Industriebouw Claessen is een gerenommeerd familiebedrijf uit Arendonk dat al 
bijna 75 jaar actief is in het assembleren van staalconstructies en de bouw van industriële loodsen. 
Ons dynamisch management bouwt samen met een team van 30 medewerkers continu aan de 
verdere groei van de onderneming. Met onze knowhow en ons modern constructieatelier en 
machinepark bieden wij zowel industriële aannemers, KMO’s als particulieren een kwaliteitsvolle 
bouwoplossing.   Momenteel willen wij onze organisatie versterken met een (m/v): 
 

Projectleider - Tekenaar 
 
Functie: In een eerste fase teken je in Autocad en Advance Steel plannen en constructietekeningen 
uit voor een grote diversiteit aan metaalconstructies en industriebouwprojecten. Op basis hiervan 
maak je productie- en bestellijsten op. Je analyseert de ontwerpplannen en door je technisch inzicht 
weet je snel en nauwkeurig oplossingen op maat uit te werken voor onze klanten. Naarmate je 
kennis groeit, neem je steeds meer verantwoordelijkheden op en leid je zelfstandig jouw projecten, 
van ontwerp tot uitvoering. Je wordt het aanspreekpunt voor onze klanten. De planning, 
communicatie, coördinatie en samenwerking met alle betrokkenen (aankoop, calculatie, 
leveranciers) zijn dan jouw verantwoordelijkheid. 

 
 
Profiel: Je bezit een bachelordiploma in een bouwkundige of technische richting en hebt bij voorkeur 
enige ervaring met 3D-tekensoftware. Ervaring met staalconstructies is een plus, maar geen must.  
Belangrijker zijn een dynamische persoonlijkheid, een sterk ruimtelijk inzicht en een nauwkeurige 
manier van werken. Schoolverlaters die willen doorgroeien komen ook in aanmerking. Je kan 
rekenen op een doorgedreven interne opleiding. 
 
 
Aanbod:  

• Je komt terecht in een familiebedrijf met een aangename bedrijfscultuur en stabiele 
werktijden.  

• Een brede en veelzijdige functie in je eigen regio met steeds meer verantwoordelijkheid, 
waarin je ideeën en initiatieven gewaardeerd worden.  

• Je kan rekenen op een competitief loonpakket dat groeit naargelang je ontwikkeling en 
verantwoordelijkheden.   

 

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en cv naar Gert-Jan Claessen van Goelen & 
Gaukema HR Partners via solliciteren@goelen.be. Snelle reactie en discretie verzekerd.  
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