
Vacature combifunctie Technisch Tekenaar & Meubelmaker (38 uur) 
 
 
Bedrijfsnaam:  Maqutos B.V. 
Plaatsnaam:  Den Haag 
Website vacature: www.maqutos.com 
Contactpersoon: Gerard Teske 
E-mail:   gerard@maqutos.com 
Telefoonnummer: 070 329 23 63 
Per wanneer:  Korte termijn/in overleg 
 
Wij zijn…: Maqutos ontwerpt, bouwt en begeleidt beursdeelnames, stands, 

tentoonstellingen en interieurprojecten in binnen- en buitenland. Al meer 
dan 55 jaar zijn wij succesvol voor onze klanten met een team van ervaren 
vakspecialisten. Kernwoorden in onze aanpak en benadering: Onderscheid, 
creativiteit, kwaliteit, snelheid, duidelijkheid en service! 

 
Wij zoeken…: Maqutos B.V. uit Den Haag is op zoek naar een aanvullende kracht voor de 

gecombineerde functie Technisch Tekenaar & Meubelmaker, met ervaring in 
de stand- en/of interieurbouw of vergelijkbare werkervaring. Je bent 
verantwoordelijk voor het uitdetailleren van diverse toe te passen 
meubelstukken. Je vertaalt ontwerp- en overzichtstekeningen naar 
werktekeningen, welke je vervolgens voorbereidt voor de CNC. Taken die 
hierbij verder komen kijken zijn: 

• Zagen en afbanden van panelen 

• Frees werkzaamheden 

• Werken met een CNC gestuurde machine 

• Afmonteren van meubelen in de meubelmakerij 

• Monteren van meubelen op locatie in heel Nederland 

• Andere bijkomende werkzaamheden  
 
 In deze functie werk je in een zeer divers team van tekenaars, vormgevers en 

en bouwers en rapporteer je aan de projectmanagers. Als Technisch 
Tekenaar & Meubelmaker beschik je over de volgende kwaliteiten: 

• In het bezit van een relevante MBO diploma 
(interieurbouw/houtbewerking/meubilering/etc.) 

• Ervaring met geautomatiseerde tekensystemen, zoals AutoCAD 2D/3D, 
Top Solid Wood 

• Ervaring met een CNC gestuurde machine is een pré 

• Woonachtig in de omgeving van Den Haag 

• Je bent communicatief vaardig en klant- en oplossingsgericht 

• Je werkt netjes en nauwkeurig 

• Je bent betrokken, flexibel, collegiaal en zelfstandig, maar kunt ook in 
teams werken 

• Je bent leergierig en staat open voor persoonlijke ontwikkeling 
 
  



Wij bieden…: Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband bij 
goed functioneren. Verder bieden wij: 

• Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket volgens CAO 
Tentoonstellingsbouwbedrijven 2017. 

• Een goede werksfeer 

• Veel persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen initiatief 

• We investeren in persoonlijke en werkinhoudelijke ontwikkeling 
 
Hoe kan een sollicitant reageren 
Herken jij je in dit profiel? Stuur je CV en motivatie naar gerard@maqutos.com of bel met 070 
3292363 en vraag naar Gerard Teske voor meer informatie. 
 
 
 

-----  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  ----- 


