Vacature Junior Bouwkundig Tekenaar
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Veldhoven
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1564679

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een bijzondere organisatie dat zich specialiseert in "Cleanrooms". Denk aan ziekenhuizen, farma en biotech, maar ook
laboratoria, nucleaire en allerlei andere hightech industrieën. Dit zijn dus speciale ruimtes waar hoogwaardige eisen
aan zijn verbonden. Dit maakt het werkt dus erg bijzonder. Als je hier komt te werken, zal je dus ontzettend veel
kennis op doen. Naast bouwkundige kennis krijg je inzicht allerlei andere branchetakken. Je algemene kennis zal dus
een flinke boost krijgen. Daarnaast kom je ook nog eens te werken in een gezellig team, in een laagdrempelige
organisatie en waar jouw ontwikkeling centraal staat. Spreekt jou dit aan? Neem dan contact met ons op.
Functieomschrijving
Als AutoCAD Tekenaar ben jij verantwoordelijk voor het vertalen van de ontwerptekeningen naar werktekeningen. Dit
doe je in samenwerking met de architect en andere tekenaars. Vergis je niet, want de details in de tekening kunnen
soms erg gedetailleerd zijn! Oog voor detail is dus van belang. Naast het tekeningen doe jij natuurlijk nog meer. Denk
aan het maken van planningen en het opzetten en bijhouden van een (digitale) bibliotheek in de wereld van 3D.
Functie-eisen
Als AutoCAD Tekenaar werk jij veelal met de nieuwste softwareprogramma's, waaronder met AutoCAD en Revit. Het
is dus een hele grote pré als jij al zelfstandig kan werken met Revit. Heb je naast jouw diploma Bouwkunde ook al
ervaring in de bouw? Dan ben je echt de perfecte kandidaat.
Aanbod
Wij bieden jou gunstige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij wij verder gaan dan alleen salaris. Je
komt namelijk te werken in een organisatie waarbij één ding écht centraal staat, namelijk met een glimlach naar je
werk. Je krijgt dus de kans om jezelf te ontplooien en waar je in een korte periode veel kennis kan op doen in een
unieke branche.
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