
Open brief aan onze toekomstige collega technisch tekenaar keukens & interieurs op maat 

 

Welkom bij SuperChic – Keukens en Interieurs op maat! We zijn reeds 60 jaar gespecialiseerd in 

keukens en interieurs op maat en ontwerpen, produceren en plaatsen alles volledig zelf vanuit ons 

atelier te Deerlijk. 

 

Hoge kwaliteit, de bijbehorende service, ambacht en een correcte manier van werken staan centraal 

bij alles wat we doen. Hierop willen m’n vrouw Aurélie, onze medevennoot Johan en ikzelf keihard 

blijven inzetten. 

 

Het verschil maken in een mature en zeer competitieve markt is niet makkelijk. Echter menen we dat 

het combineren van onze jarenlange ervaring (onze medewerkers hebben een totaal van 175 jaar 

ervaring!) met een dynamische en ondernemende aanpak het verschil maakt.  

 

Om onze groei-ambities waar te maken zijn we op zoek naar een technisch tekenaar om het team van 

werkvoorbereiders te versterken. Samen met je ervaren collega ben je verantwoordelijk om de 

verkochte projecten om te zetten in productieklare Topsolid-detailtekeningen en Ardis-stuklijsten. Je 

zorgt ervoor dat onze meubelmakers en monteurs het hoge niveau kunnen leveren aan klanten die de 

kwaliteit van SuperChic kennen en verwachten. 

 

Naast het technisch tekenen ben je mede verantwoordelijk voor het verder opzetten en onderhouden 

van TopSolid alsook andere automatisaties binnen onze productie. Je werkt hiervoor nauw samen met 

de zaakvoerder en krijgt hiervoor tijd en middelen. 

 

Denk je uit het juiste hout gesneden te zijn? Solliciteren kan aan de hand van uw CV en begeleidend 

schrijven via sebastien@superchic.be. Verdere vragen kunnen eveneens per mail bezorgd worden. 

 

Ik kijk er alvast naar uit u te ontmoeten! 

 

Sébastien Merchiers 

Zaakvoerder SuperChic – Keukens & Interieurs op maat 

 

 

mailto:sebastien@superchic.be


Dit ben jij 

● Dynamisch en ‘goesting’ om mee te helpen bouwen aan ons verhaal. 
● Je hebt een passie voor hout en maatwerk. 

● Details zijn belangrijk voor jou, net als gestructureerd, nauwkeurig en foutloos werken. 

● Je hebt een bachelor Houttechnologie of equivalent en ervaring als technisch tekenaar binnen 

een (deels) geautomatiseerde schrijnwerkerij. 

● Ervaring in het atelier (CNC en/of andere posities) is een pluspunt. Indien je deze ervaring niet 

hebt, schrik je er niet van af om een bepaalde periode mee te draaien in ons atelier. 

● Ervaring met Top Solid is een plus, maar niet noodzakelijk. Indien dit niet zo is, sta je er zeker 

voor open dit op korte termijn jou helemaal eigen te maken mits opleiding. 

 

Dit bieden we je aan 

● Een sleutelfunctie binnen een team dat samenwerkt om keukens & interieurs op maat te 

realiseren voor onze klanten. 

● Werken met vakmensen en een nieuw machinepark met onder andere twee Morbidelli 5-

assige CNC’s. 
● Een diverse functie niet alleen door de uiteenlopende projecten, maar ook door de 

mogelijkheid om het tekenwerk verder aan te vullen met project management, opmetingen 

en/of werfvergaderingen met onze klanten. 

● Je komt in contact met alle collega’s en leveranciers van ons bedrijf. 
● Je wordt bijgestaan door iemand met jaren ervaring in het vak en neemt op termijn zijn 

verantwoordelijkheden over. Op dat moment werven we een tweede tekenaar aan die met u 

zal werken. 

● Tijd en middelen om uzelf te ontwikkelen en initiatief te nemen. 

● Een aantrekkelijke verloning, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. 

● Doorgroeimogelijkheden. 

● Plaats tewerkstelling: ons atelier gelegen in Sint-Lodewijk (Deerlijk) nabij de E17. 

 

Over ons bedrijf 

Neem een kijkje op onze website (www.superchic.be) of socials: daar krijg je een goede indruk van 

welk type werk we verrichten en waar we voor staan. 

 

http://www.superchic.be/

