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BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een technisch sterke medewerker die als 
TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER ons team wil komen versterken. 
 
Als tekenaar/werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor het voorbereiden van werf- en 
productiedossiers. U bent een krak in het uitwerken van principedetails, technische 
productietekeningen en de algemene voorbereidingsfase van onze projecten.  
U voert verschillende taken uit: opmeten, technische tekeningen maken, calculatie, 
ordervoorbereiding, productievoorbereiding, aansturen planning, controle meetstaten en 
ondersteuning geven aan de projectleider tijdens de voorbereiding en uitvoering van een 
project.  
 
 
Profiel 
 
- Rekenkundig 
- Analytisch sterk en praktijkgericht 
- Flexibel en stressbestendig 
- Werkt nauwkeurig en geordend 
- Oog voor rendement 
- Ruimtelijk en technisch inzicht 
- Teamplayer 
- Vlot in communicatie 
- Technische opleiding: Bachelor in Bouwtechnische richting – Houttechnieken (of 

gelijkwaardig door ervaring) 
- Ervaring met VectorWorks (of AutoCad) en Korpus is een must 

 
Domein 
 
- Timmer en schrijnwerk 
- Interieur 

 
 
Ons aanbod 
 
Bourdeaud’hui is een modern schrijnwerkersbedrijf dat traditioneel vakmanschap met 
moderne technologie combineert om originele en innovatieve projecten te realiseren. We 
verzorgen schrijnwerk in de brede zin van het woord: van houtskeletbouw over 
daktimmerwerk en buitenschrijnwerk tot binnenschrijnwerk en interieur. We zijn 
gepassioneerd door hout en uitdagende projecten! 
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Het team waarin je terecht komt bestaat uit jonge, gemotiveerde mensen die elk hun eigen 
verantwoordelijkheden hebben. We staan open voor zelfstandig werken met een eigen visie 
en eigen inbreng. Communicatie en open staan voor nieuwigheden vinden we heel 
belangrijk opdat we ons bedrijf verder kunnen laten groeien. Wij investeren graag in 
gemotiveerde mensen die mee zorgen voor het succes van de onderneming en die kiezen 
voor een lange-termijn-samenwerking. 
 
 
 
Contact  
 

Van der Linden Steffi 
 0497/640133 
 steffi.vanderlinden@jostnv.be 
 
 
 
Graag tot binnenkort! 
 
 
 


