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DTS² is specialist op het gebied van het ontwerpen en plaatsen van geautomatiseerde 
theater hijs- en hefinstallaties. Hierbij kun je denken liersystemen, orkestbakheffers en 
computerbesturingen, staalconstructies, loopbruggen, belichtingsbruggen, rollenzolders, 
zaalkoven etc. Deze installaties voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en zijn zeer 
vergaand geautomatiseerd (www.dts-2.com). 

 
 
 
Voor onze afdeling Projectbureau zijn wij op zoek naar een: 

 

Tekenaar – Werkvoorbereider   M/V 
 
Samenvatting van de functie en taken 
Als tekenaar – werkvoorbereider heb je een breed en uitdagend takenpakket. Met jouw expertise ben je als tekenaar 
verantwoordelijk voor het realiseren van productie- en werktekeningen die voldoen aan relevante wetgeving en 
normeringen. Hiervoor maak je gebruik van AutoCAD 2D en Inventor 3D. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding van projecten, houd jij je bezig met de inkoop van materialen en vraag je prijzen aan t.b.v. 
uitbestedingen. Je hebt hiervoor contact met diverse leveranciers en productiebedrijven en maakt hierover afspraken. Je 
draagt zorg voor de juiste (inkoop)prijzen in het ERP systeem, maakt inkooporders aan, en houdt de levertijden goed in de 
gaten. Je bent werkzaam op het projectbureau en rapporteert aan de Technical Manager. 
 

Functie-eisen:  

 Afgeronde MBO opleiding werktuigbouwkunde 

 Minimaal 2 jaar ervaring met CAD-tekenen, construeren en rekenen 

 Ervaring met en kennis van het werken met AutoCAD 2D en INVENTOR 3D is een must; 

 Ervaring met en kennis van de Machinerichtlijn en Eurocode is een pré; 

 Je bent creatief, inventief, oplossingsgericht, kwaliteits- en kostenbewust en je beseft de noodzaak van het werken 
volgens een kwaliteitssysteem; 

 Je vindt het leuk en bent sociaal vaardig om met leveranciers en productiebedrijven contact te hebben en met hen 
afspraken te maken over leveringen; 

 Je bent woonachtig in een straal van max. 45 minuten van de stad Groningen of bereid te verhuizen. 
 

Wij bieden: 
 De mogelijkheid om te werken in een nichemarkt aan tot de verbeelding sprekende producten voor de 

theaterwereld, zoals lieren en hefsystemen 
 Geen standaardproducten waardoor er veel ruimte is voor eigen creativiteit en inbreng. Bij DTS² worden je ideeën 

en voorstellen serieus genomen!  
 Veel afwisseling in de gewenste ontwerpen 
 Een fulltime dienstverband met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (cao klein metaal). 

 

Kortom, ben jij op zoek naar een veelzijdige en uitdagende baan? Solliciteer dan direct!  
 

Je motivatiebrief en CV kun je mailen naar Jeanet van der Veen, j.van.der.veen@integrongroup.nl. Mocht je nog vragen 
hebben over deze functie dan kun je contact opnemen met de Technical Manager, Robert Stelwagen, via 050 - 3168260.        

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.dts-2.com/

