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Ben je in voor wat uitdaging, houd je van afwisselende werkzaamheden, kent Solidworks voor jou geen geheimen?  
Dan ben jij de collega waar wij naar opzoek zijn! 

 
Wat zijn je werkzaamheden? 
 

→ Het in 3d modelleren van technische producten voor diverse branches 
O.a. (licht)constructiewerk, plaatwerk, machinebouw en  interieurbouw 
 

→ Uitgebreide werktekeningen verzorgen in 2d, zodat onze klanten zorgeloos kunnen produceren 
 

→ Controleren van je eigen tekenwerk en het tekenwerk van anderen 
 

→ Het maken van zaaglijsten, bestellijsten, DXF/DWG bestanden, STEP/IFC files. Kortweg datgeen wat onze klanten 
wensen om soepel de werkzaamheden op te kunnen starten 

 

→ Fotorealistische renderingen uitvoeren vanuit het 3d model, om een mooie beeldvorming af te kunnen geven van 
het beoogde eindresultaat 

 
Wat mag jij van ons verwachten? 
 

→ Een positieve werkomgeving met voldoende uitdagende en variërende projecten 
 

→ Een splinternieuwe werkplek op onze nieuwbouw locatie voorzien van moderne apparatuur en software  
 

→ Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen  
 

→ Passend salaris bij jouw kennis en kunde 
 

→ Prettige secundaire arbeidsvoorwaarden, die jouw werkdag een stukje aangenamer maken 
 

→ Een tijdelijk contract met uitzicht naar een vast dienstverband binnen onze jonge onderneming 
 

→ Goede pensioenregeling 

 
Wat wordt er van jou verwacht? 
 

→ Goede beheersing van 3d Cad software, Solidworks is een Pré  
 

→ Je voelt je verantwoordelijk voor de werkzaamheden en streeft naar een foutloos resultaat 
 

→ Denken doe je in oplossingen, problemen zie je als uitdagingen 
 

→ 100% inzet om zo kwalitatief de beste ontwerpen te kunnen leveren aan onze klanten  
 

→ Zelfstandig inzetbaar voor werkzaamheden bij onze klanten op locatie  
 
 

Interesse of vragen? 
Stuur je CV met motivatie naar info@jukeprojects.nl  
of bel met Jürgen Kemkes op 06-40334945 voor meer informatie. 

 
Juke Projects B.V. 
Juke projects is een technisch tekenbureau die ontzorging en betrokkenheid op één heeft staan. We denken dan ook graag 
mee in de ontwikkeling van de producten of werkzaamheden en gaan indien gewenst verder dan alleen het technisch 
tekenwerk. Zo verzorgen wij ook diverse werkvoorbereidende activiteiten als bestellijsten, zaaglijsten, voorbereidingen voor 
offerte aanvragen bij leveranciers en zoeken wij altijd mee naar oplossingen. Voor fotorealistische beeldvorming van het 
getekende product draaien wij onze hand niet om, een goede beeldvorming op voorhand biedt veel overtuigingskracht om 
de eindklant de opdracht te doen verstrekken. Doorsnee worden alle tekeningen gemaakt in 3d Solidworks.  
Wij gaan er voor om de partner te zijn die altijd voor zijn klanten klaar staat! 
 
www.jukeprojects.nl 
 

 


