
 

 
  

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een  

 

Werkvoorbereider  

ATOP Interieurbouw 
 
Waar kom je te werken? 
Altijd de beste interieuroplossing, al meer dan 35 jaar. Het afbouwen van ruimtes met karakter en 
gebruikmakend van de laatste innovaties, ATOP doet het. Als toonaangevende partner in afbouw en 
interieurbouw. Met een vakkundig team dat focust op snel, slim en duurzaam, van ontwerp tot en 
met realisatie. Zo halen we samen met onze klant meer uit mens, omgeving en investering. 
 
Wat ga je doen? 
 

 Je bent verantwoordelijk voor de volledige werkvoorbereiding t.b.v. productie en montage, 
in samenspraak met een ervaren projectmanager en werkvoorbereider. 

 Je maakt werktekeningen / productietekeningen in autocad of vergelijkbaar voor de meubels 
die ATOP produceert. 

 Je koopt materialen in op basis van onze calculatie in Proteus. 

 Je plant de werkzaamheden in Excel. 

 Je begeleidt en stuurt de productiemedewerkers aan (ca 6 tot 8 personen). 

 Je controleert het (eind)product in de werkplaats. 

 Je zorgt voor een correcte administratie in Proteus, t.b.v. bestelbonnen, urenregistratie, 
kostenverwerking. 

 Een pré is het kunnen maken van 3D plaatjes / impressies. 
 
Wie ben jij? 
Je hebt meerjarige werkervaring als interieur-timmerman en als werkvoorbereider. Je hebt een 
flexibele instelling en je bent een teamplayer. Daarnaast heb je een praktisch inzicht en gevoel voor 
detail.  Tot slot heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan en als je kennis hebt van het programma 
Proteus is dat een pré. 
 
Wij bieden:  
- een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen 

verantwoordelijkheden te nemen;  
- de mogelijkheid om vanuit een mooie organisatie voor grote en aansprekende 

klanten te mogen werken; 
- een energieke groeiende organisatie vol met persoonlijke ontwikkelings-

mogelijkheden, bijvoorbeeld doorgroei naar projectmanagementtaken; 
- een goed salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.   
 
Geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Jouw cv met motivatie kun je per e-mail 
sturen naar info@atop.nl  
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