
 
Container Service Amsterdam B.V. zoekt per direct een enthousiaste 

 

Technisch Tekenaar  
 

Functieomschrijving: 
 

Als Technisch Tekenaar ben je verantwoordelijk voor het tekenen van modificaties van zeecontainers 
en diverse objecten waaronder woningen, kantoorpanden en recreatievoorzieningen. De tekeningen 
worden in volledigheid doorgevoerd waardoor tussentijdse- en nacontrole van belang zijn om de 
kwaliteit te waarborgen. Je rapporteert informatie en eventuele bijzonderheden aan de General 
Manager en opdrachtgevers. Binnen de functie vallen een aantal administratieve werkzaamheden 
waaronder bijhouden van de planning modificaties, nkopen van benodigdheden ter uitvoering van het 
project en het dagelijks opstellen van stocklijsten. De werktijden zijn, in overleg, variabel tussen 07:00 
uur en 17:30 uur. 
 
Wij vragen: 
 

 HBO werk- en denkniveau  
 Ervaring in een vergelijkbare functie  
 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 
 Affiniteit met werkzaamheden binnen de haven en/of binnen de logistieke dienstverlening 
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden 
 Stressbestendigheid, accuratie en flexibiliteit  
 Analytisch vermogen  

 
Ons aanbod: 

 
 Fulltime dienstverband met mogelijkheid tot onbepaalde tijd 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 Doorgroeimogelijkheden naar de functie Manager Special Projects  
 Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen 
 Werken binnen een bedrijf met een informele sfeer 

 
Container Service Amsterdam B.V.  

 
Container Service Amsterdam B.V. is een werkmaatschappij van de Ter Haak Group, die zich 
bezighoudt met het repareren, schoonmaken, modificeren en opslaan van containers.  

 
De Ter Haak Group is sinds 1911 gevestigd in de Amsterdamse haven en is een combinatie van aantal 
hooggespecialiseerde havenbedrijven met een enthousiaste bemanning van circa 80 medewerkers. 
Met ruim 100 jaar ervaring is het familiebedrijf uitgegroeid tot een belangrijke multiporpose terminal in 
de Amsterdamse Haven en actief op het terrein van expeditie, opslag, laden en lossen van zee- en 
binnenvaartschepen, container repair en empty depot. Het is, kortom, een multimodale logistieke 
dienstverlener met deskundige personeel.  
           

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met 
Dhr. Martijn Schaap, Container Service Amsterdam, tel: 020 2161 433 
 
Sollicitaties kunt u voorzien van uw cv en motivatie insturen aan hrm@terhaakgroup.com 
 
 


