
 

 

VACATURE  WERKVOORBEREIDER/TEKENAAR HOUTEN 
KOZIJNEN 
Wil jij werken aan de mooiste houten kozijnen voor nieuwbouw, renovatie en 
monumentale panden? 

Vind jij het een uitdaging om goed werk af te leveren? Ben je stressbestendig en 
flexibel? Dan zoeken wij jou! 

 
Kom jij ons team versterken? 
 
Als werkvoorbereider/tekenaar houten kozijnen ben jij verantwoordelijk van begin tot eind 
van een project. Startend met klantcontact/offerte tot en met oplevering/facturering.  
Je taken zijn afwisselend en uitdagend. Samen met een klein en collegiaal team werk je 
aan mooie en uiteenlopende projecten. In 2020 hebben we een nieuw bewerkingscentrum 
aangeschaft en ook de aansturing hiervan hoort bij je takenpakket.  
 
Wat ga je doen 
 
Na een inwerkperiode wordt het hele project jouw verantwoordelijkheid. Vanaf het 
moment dat de opdracht is gegund, tot het moment dat het kozijn naar de klant gaat.  
Je start uiteraard met het maken van de tekening, bestelt de materialen, zorgt dat je 
collega’s in de fabriek goed geïnformeerd zijn, beantwoordt vragen, hebt contact met de 
klant en zo begeleid je het volledige proces.  
 
KozijnPartner Den Bosch 
 
In 2020 hebben wij onze naam veranderd van BPG van den Oetelaar naar BouwPartner  
Den Bosch en KozijnPartner Den Bosch. Wij zijn dé partner voor de bouw met hout & 
bouwmaterialen én met topkwaliteit maatwerk houten kozijnen. Ook maken we kozijnen 
op maat voor particulieren.  
 
Wat bieden wij 
 
We zijn een klein en informeel bedrijf met ruimte voor persoonlijke inbreng en groei.  
We bieden een leuke, afwisselende baan met een passend salaris en goede 
arbeidsvoorwaarden. Je werkt samen met gezellige, gemotiveerde collega's in een 
ambitieus bedrijf.  We combineren moderne technieken met vakmanschap en 
meesterschap en onze houten kozijnen vind je in Den Bosch en verre omgeving.  
 
Wat vragen wij 
 
Opleiding 
MBO Hout- en Meubileringscollege of Bouwkunde of vergelijkbaar werk-denk niveau 
 
Kennis en ervaring 

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met meerdere jaren 
relevante werkervaring bijvoorbeeld als machinaal timmerman 

• Affiniteit met computers 
• Ervaring met kozijnensoftware als Groeneveld of Matrix is een pré 
• Rijbewijs B 



 

• Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse 
taal 

• Je kunt zelfstandig en planmatig werken 
• Je bent proactief, oplossing en resultaatgericht 
• Je hebt een positieve instelling en bent initiatiefrijk 
• Je beschikt over voldoende technisch inzicht 

 

Wij bieden 

• Een 32-40-urige werkweek met marktconform salaris en goede 
arbeidsvoorwaarden  
Onze organisatie is aangesloten bij de HIBIN (Handelaren in Bouwmaterialen in 
Nederland) 

• Uitzicht op een vast dienstverband 
• Een mooie functie binnen een groeiende organisatie 
• Een goede en informele werksfeer 

 
Wil je meer weten over de inhoud en procedure?  
Neem dan contact op met Jos van Heeswijk, 073-6216031. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 
 


