
   

 

 
  

MultiDesk Productie B.V. is een internationale professionele toeleverancier van hoogwaardige producten 
voor de project- en meubelindustrie. Zij produceert o.a. (bureau)bladen, kastonderdelen en luidsprekerboxen, 
waarbij kwaliteit en leverbetrouwbaarheid de hoogste prioriteit krijgen.  
 
Mede vanwege een groeiende afzetmarkt voor de (jacht)interieurbouw zoeken wij per direct ter uitbreiding 
van ons bedrijfsbureau / werkvoorbereiding: 
 

Werkvoorbereider / Programmeur / Tekenaar  

 
De werkzaamheden welke in teamverband uitgevoerd worden zijn: 
- Het programmeren van CNC bewerkingen voor onze diverse CNC machines. 
- Het in detail uitwerken van tekeningen. 
- Het tijdig verwerken van de productie-informatie om geplande (korte) productietijd te realiseren. 
- Het voorbereiden van 3D tekeningen en het omzetten van klanttekeningen naar tekeningen ten behoeve 

van de productie. 
- Diverse werkvoorbereiding werkzaamheden zoals klanten voorzien van advies en informatie en calculeren.   
- Het vastleggen en (digitaal) archiveren van de klanttekeningen, productietekeningen en CNC 

programma’s.  
 
De gewenste functie-eisen zijn: 
- Een afgeronde beroepsopleiding op MBO/ HBO niveau en ervaring in een soortgelijke functie. 
- Kennis en ervaring met CAD/CAM tekensystemen voor 2D en 3D, zoals bijv. Alpha Cam & TopSolidWood. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal; het liefst ook de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
 

Ben jij onze nieuwe pro-actieve, accurate en leergierige collega? Vind je het vanzelfsprekend altijd kwaliteit te 
leveren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de software en techniek? Ben je daarnaast 
een teamplayer, innovatief, stressbestendig en kun je ook zelfstandig werken dan is deze functie geknipt voor 
jou! 
Kom of zit je wellicht in de metaal- en/of kunststofbranche en heb je bovenstaande skills en ervaringen dan 
komen wij ook graag met jou in contact.   
 
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 24 vakantiedagen, 8 ATV dagen, een collectieve 
ziektekostenverzekering en pensioenregeling. Na je inwerkperiode zijn er externe opleidingsmogelijkheden. 
 
Stuur je motivatiebrief met CV naar info@multidesk.nl. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen op: 
0345-545777. Meer informatie over onze organisaties? Kijk ook op www.vandrenth.com.  
 
 

http://www.vandrenth.com/

