Vacature 2D/3D Tekenaar
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Rijswijk (ZH)
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1420744

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bedrijf heeft ruim 30 jaar ervaring en is opgericht met de visie om als adviseur en/of ingenieur in de glastuinbouw
met kennis, ervaring en daadkracht een oplossingsgericht advies te leveren en te voorzien in een lange relatie met
klanten. Het bedrijf bestaat uit meer dan 30 gedreven medewerkers die jarenlang meelopen in de sector. Zij
waarderen naast onroerend goed ook bedrijfsbelangen, ontwikkelen hightech kascomplexen over de hele wereld,
schrijven bestemmingsplannen en realiseren innovatieve energietoepassingen zoals aardwarmteprojecten. Ook
buiten de tuinbouwsector wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van hun specialistische kennis. Het bedrijf staat voor
hun personeel en zorgt middels cursussen en intercompany trainingen dat je jezelf kan blijven ontwikkelen. De
medewerkers zijn nieuwsgierig, ambitieus, leergierig, sociaal en houden van innovatieve projecten. Het is een platte
organisatie met een transparante en duidelijke bedrijfsvoering.
Functieomschrijving
Als tekenaar houd jezelf bezig met het ontwerpen van (glastuinbouw)projecten. Dit gaat dan om bouwkundige en/of
architectonische projecten, zoals kasconstructies, bedrijfsruimten, laboratoria en kantoren. Verder ben je instaat om
het proces van schetsontwerp tot en met het definitieve ontwerp te begeleiden. Verder werk je nauw samen met de
collega’s van afdeling vergunningen en nieuwbouw & techniek.
Functie-eisen
HBO bouwkunde;
Affiniteit met de tuinbouwsector is een pré;
Ervaring met tekenpakketten zoals Autocad, Autodesk, Civil 3D, Revit, 3DS Max, Sketchup;
Goede kennis van officepakketten, zoals Word, Excel en Powerpoint;
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift;
Enige jaren werkervaring is een pré.
Aanbod
Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
Uitdagende en zelfstandige baan, met veel doorgroei kansen;
Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Inspirerende werkomgeving.

Sebastiaan Houtgraaf
Sr. Adviseur Bouw
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