Vacature 3d tekenaar
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: 's-Hertogenbosch
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1421213

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze ontwikkelende en daadkrachtige aannemer is op zoek naar bouw toppers! Ze staan voor klantgerichtheid en
kwaliteit, het bedrijf is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, renovatie en
onderhoud. De projecten worden hoofdzakelijk gerealiseerd in midden en zuid Nederland. De kernwaarden van dit
bedrijf bestaan uit daadkracht, kennis, kwaliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Samenwerken staat in dit bedrijf
centraal, daarom is het ook niet gek dat de lijnen binnen deze organisatie kort en informeel zijn. Op deze manier wordt
er altijd een gedegen kwaliteit geleverd. De ervaring van deze opdrachtgever komt het best tot zijn recht bij projecten
waar ze vanaf initiatieffase tot en met nazorg betrokken zijn. Dat geldt voor zowel plan- en projectontwikkeling,
utiliteits- en woningbouw als renovatie en onderhoud. Ze ontwikkelen zeer diverse bouwprojecten, van
appartementencomplexen en zorg- en welzijnsinstellingen tot bedrijfshallen en kantoren. Zowel in nieuwbouw,
revitalisatie als onderhoud. Naast het werken aan gevarieerde en prestigieuze projecten, werk je ook aan jouw
toekomst binnen een gezond en gerenommeerd bedrijf.
Functieomschrijving
Als bouwkundig 3D tekenaar bezit je uitstekende vaardigheden binnen tekenprogramma Revit. In de organisatie ben
je de spil tussen timmerfabriek en werkvoorbereiding. Hier weet je wensen van de klant en/of opdrachtgever te
vertalen naar een 3D model. Na het ontwerp zorg je voor een efficiënte productiesheet en bewaak je het
productieproces. In de werkzaamheden zal een focus liggen op kozijen- en productie van prefab elementen ten
behoeve van de seriematige woningbouw. Deze functie is de start van een ontwikkelingscyclus binnen een gezond
bedrijf en vooruitstrevende / innovatieve aannemer.
Functie-eisen
Je hebt een HBO opleiding richting Bouwkunde
Je hebt ervaring als Revit tekenaar Ervaring met houtskeletbouw
Je bent kostenbewust en accuraat
Je bent klantgericht ingesteldJe bent stressbestendig en neemt initiatief
Je bezit een service gerichte houding (zowel intern als extern)
Je kunt goed plannen en organiseren en je bent een echte initiatiefrijke teamplayer
Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio s'Hertogenbosch
Je hebt een flexibele instelling, bent gedreven van aard en in het bezit van rijbewijs B
Je bent Fulltime beschikbaar
Aanbod
Een marktconform salaris
Een fulltime baan
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
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Commercieel Manager
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