
 
 
 
 

TEKENAAR / CONSTRUCTEUR 

 
Als tekenaar/constructeur ben je verantwoordelijk voor het vervaardigen en uitwerken 
van de ontwerptekeningen. Je bent direct betrokken bij onze projecten van concept 
tot eindproduct. 

 
Werkzaamheden: 

 

• Het zelfstandig ontwerpen van klant specifieke machines en onderdelen. Hierbij 

moeten de wensen van de klant zoveel mogelijk verwerkt worden.  

• Het vervaardigen van werktekeningen en uitwerken van berekeningen. 

• Het registreren en documenteren van alle relevante projectgegevens. 

• Het bewaken van de voortgang van het project. 

• Het specificeren van de benodigde inkopen. 
 
Wij vragen: 
 

• Een afgeronde MBO of HBO opleiding werktuigbouwkunde. 

• Kennis en werkervaring in de machinebouw. 

• Ervaring met Solidworks is een pré. 

• Je bent in staat om efficiënte constructies en oplossingen te bedenken. 

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je bent inventief en nauwkeurig. 

• Je beheerst zowel de Engelse als Duitse taal. 

• BBL leerlingen zijn ook van harte welkom. 
 
Wie zijn wij: 
Motis B.V. is een onderneming welke gericht is op machinebouw in de ruimste zin van het 
woord. Naast het ontwikkelen en bouwen van machines en installaties behoort het 
verrichten van reparaties en/of onderhoud en het leveren van (reserve-)onderdelen tot onze 
belangrijkste werkzaamheden. Met een eigen engineeringsafdeling kunnen we snel en krachtig 
op vragen reageren in zowel een mechanisch ontwerp als in de besturing van een enkele 
machine of totale installatie. Machinefabriek van de Weert bezit alle faciliteiten voor het 
fabriceren van deze enkele machine of installatie. Dit varieert van CNC draaien en frezen op 
groot formaat, het lassen van constructies in staal en RVS tot het assembleren van de machine 
of installatie en het ontwikkelen van software voor de besturing hiervan. 
 
Wij vragen iets van jou, dit krijg je er voor terug: 
Een boeiende zelfstandige baan in een dynamische organisatie. Wij beschikken over goede 
primaire arbeidsvoorwaarden volgens cao klein metaal. Daarnaast hebben we goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, uitstekende loopbaan- en opleidingsmogelijkheden. 
 
Solliciteer nu: 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw reactie! 
 
Reageren kan via de mail: j.vandeweert@motis.nl of via telefoonnummer: 0492-549455. 
Of via het contactformulier op onze site www.motis.nl  
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