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 Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de 
laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

 
 
 
 
 
 
 

Gezocht: Inventor Tekenaar / Werkvoorbereider 
RLC Roosterreiniger is een machinebouwer in Moerkapelle.  

60% van de activiteiten bestaan uit het ontwikkelen, bouwen, plaatsen en onderhouden van machines om 

roosters en krooshekken bij gemalen te reinigen,  

40% van de activiteiten bestaat uit diverse reparatiewerkzaamheden waarbij RLC optreedt als 

‘staalconstructiebedrijf’. De bedrijfscultuur typeert zich als informeel. Men zet de schouders eronder en 

zorgt dat de klant tevreden is.  

Een zeer veelzijdig bedrijf met een nette werkmentaliteit en een ontspannen werksfeer. Momenteel worden 

deze werkzaamheden door 9 medewerkers uitgevoerd. 
 

Vanaf, begin deze zomer, zoekt RLC Roosterreiniger een Inventor tekenaar / Werkvoorbereider met de 

mogelijkheid om uit te groeien naar assistent projectleider. 
 

Werkzaamheden: 
Je vindt het een uitdaging om een brede diversiteit aan werkzaamheden van een jong en klein bedrijf in 

goede banen te leiden. Je werkzaamheden bestaan ondermeer uit: 

• Technisch tekenen/ uitwerken van aanpassingen aan de machines  

• Werkvoorbereiding van de projecten 

• Uittekenen van de projecten 

• Project administratie (uren/kosten) en magazijn voorraad bijhouden  

• Correspondentie met klanten 

• Productieplanning bijwerken en opstellen 
 

Verwachtingen t.a.v. ervaring en vaardigheden:  

• Je hebt ervaring met Inventor, Autocad en technisch tekenen  

• Je bent vaardig met Microsoft Office Excel en Word 

• Jouw kenmerken: communicatief, accuraat, servicegericht, zelfstandig en oplossingsgericht 

• Een metaalwerkplaats is bekend terrein voor je, maar een functie op kantoor is je plek 

• Je hebt een Werktuigbouwkundige opleiding (niveau 3 of 4) 
 

RLC Roosterreiniger biedt:     
• Gevarieerd werk met een grote mate van zelfstandigheid.  

• Goed salaris en arbeidsvoorwaarden 

• Werken met gemotiveerde, prettige collega's  
 

Interesse? 
Stuur een beknopte mail (inclusief CV) naar: r.schouten@rlc-roosterreiniger.nl 


