
 

 

Voor onze afdeling engineering zijn wij per direct op zoek naar een CAD tekenaar 

 

CCH BV is de specialist in het op maat maken van vrachtwagens met een autolaadkraan, maar dan wel in 

het grotere segment. De laadbak wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en de kraan wordt 

gemaakt en geleverd door een externe fabriek. De gehele montage wordt bij ons verzorgd naar de wens van 

de klant. We werken met 3D tekeningen om alles zo makkelijk mogelijk te maken voor onze monteurs.  

 

Doordat we onze werkwijze hebben aangepast zijn we met spoed op zoek naar een technische tekenaar. We 

hebben intussen een complete database opgebouwd waaruit we met een modulair systeem de opbouwen in 

elkaar zetten. Er komt altijd nog wel specifiek tekenwerk bij kijken omdat we op klantwens de opbouwen 

leveren. Deze combinatie van samenstellen en het ontwerpen van de missende delen is iedere keer weer een 

mooie opdracht,  je bent dus van het begin tot het eind betrokken bij het project Ook alle tekeningen en 

bestellingen worden vanuit de tekenkamer gedaan.  

 

Omschrijving van de functie 

 

• Verantwoordelijk voor het samenstellen van complete opbouwen  

• Bestellen van snijwerk en het begeleiden hiervan  

• De bijbehorende administratie  

• Het op orde houden van de tekeningen tijdens het proces 

 

Wat verwacht CCH BV van jou ? 

 

• Bij voorkeur HBO werk – en denkniveau 

• Kennis van staal bewerking machines  

• Technische inzicht en interesse 

• Affiniteit met de vrachtwagenindustrie 

• Zelfstandig, inventief en klantgericht 

• Geen 8 tot 5 mentaliteit 

 

Wat kunnen wij jou bieden ?  

• Afwisselende werkzaamheden en de mogelijkheid om te groeien in het vakgebied 

• Goede beloning conform CAO Klein metaal 

• Grote afwisseling in taken 

• Een gezellige en professionele werkplek in Halsteren 

 

 

Geïnteresseerd ? 

              Bezoek onze uitgebreide website en we zien je sollicitatie graag tegemoet 

 

 

 

 


