
   
                             VACATURE 
 

TEKENAAR (engineer) / WERKVOORBEREIDER  (1,0 FTE) 

                                     

MATAFBOUW | LOCATIE ZALTBOMMEL | 

VASTE BAAN | NICHE MARKT AFBOUWSECTOR | MARKTLEIDER 
 

Waar ga je werken? 

MAT Afbouw BV  is de meest innovatieve afbouworganisatie in o.a. metal stud systemen met 
baanbrekende oplossingen voor brand, geluid, akoestiek, logistiek, inbraak- en kogelwering en 
naadloze klimaatplafonds. Dagelijks zijn circa 170 vakspecialisten actief aan het werk op de meest 
complexe bouwprojecten. Wij beschikken over eigen transportmiddelen (o.a. vrachtauto’s met 
kranen), die een belangrijke rol spelen bij de logistiek op de projecten.  

Wij werken op locaties door heel Nederland, met name in de Randstad, het hoofdkantoor is 
gevestigd in Zaltbommel.  

Bouw jij - op uitdagende en spraakmakende afbouwprojecten - 
mee aan onze positie als toonaangevend marktleider? 

Wat ga je doen? 

 Engineering van diverse projecten en bedenken van oplossingen 

 Engineering middels AutoCad, Tekla en/of Revit 

 Realiseren van het werkvoorbereidingstraject 

 Het opvolgen, bespreken en overleggen van aanwijzingen in overleg met de sales manager 
en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden  

 Het mogelijk deelnemen aan het afronden van verkoopgesprekken  

 Uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften en vaststellen van 
montage budgetten in samenwerking met projectleider 

 Afstemmen/bespreken van de voorbereidende projecten met leidinggevende / projectleider 

 Afroepen van materialen en inhuren van diensten, m.u.v. logistieke diensten 



 

 

 

 Tijdig signaleren en adequaat afhandelen van meer- en minderwerk 

 Signaleren van (dreigende) afwijkingen van de planning en activiteiten, doen van voorstellen 
ter correctie en uitwerking van alternatieve oplossingen 

 Het geven van technische ondersteuning 

 

Wat verwachten we van jou? 

 MBO / HBO Bouwkunde denk- en werkniveau door opleiding of ervaring verkregen 
 kennis en ervaring op het gebied van afbouw / metal stud is een pré;  
 mondelinge en schriftelijke contactuele vaardigheden; 
 kennis en vaardigheid ten aanzien van de gangbare computersoftware; 
 project logistiek inzicht; 
 kennis van Bluebeam / BIM is een pré; 
 Basis tekenervaring is vereist, liefst in AutoCAD, Tekla en/of Revit 

 

Ook startende bouwkundigen zijn van harte welkom om te reageren op 
deze vacature. 
 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 

 ruime beloning op basis van kennis en ervaring; 
 vast dienstverband 
 studie- en/of opleidingsbudget 
 goede ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden 
 winstdelingsregeling; 
 pensioen conform afbouw CAO; 
 vakantiedagen conform afbouw CAO; 
 extra aanvullende personele verzekeringen; 
 een informele gezellige werksfeer in een stabiele organisatie; 
 een jaarlijks leuk personeelsfeest; 
 een goed verzorgde dagelijkse lunch en wekelijks gratis vers fruit. 

 
 

Solliciteren: 

Richt je sollicitatie aan MAT Afbouw BV, t.a.v. mevr. J. van Alem, via e-mail: 
sollicitaties@matafbouw.nl. 

Kijk voor meer informatie over MAT Afbouw (incl. bedrijfsfilm) op de website matafbouw.nl. 

 

 


