Vacature Bouwkundig Tekenaar
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Breda
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1576132

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Heel simpel, maar een bedrijf kan niet zonder daken en gevels. Deze opdrachtgever verzorgt dat. Samen met een
team van circa 40 medewerkers bedenken zij de meest creatieve oplossingen voor dak-en gevelbekleding. Dit
gebeurt dan ook met passie. Die passie komt uit het team en de gezelligheid die in het bedrijf heerst. Het is een open
organisatie waar een fijne sfeer heerst en waar hard werken wordt beloond. Van een zeilweek tot een weekendje naar
Mallorca.
Wil jij met een glimlach naar je werk om elke dag met je collega's te knallen? Dan is dit echt iets voor jou!
Functieomschrijving
Als Bouwkundig Tekenaar is het aan jou de taak om daken en gevelelementen te modelleren, engineeren en te
detailleren. Dit doe je voornamelijk de programma's AutoCAD en steeds meer met Revit. Projecten waar je aan werkt
zijn voornamelijk utilitaire projecten. Laat je niet misleiden door de daken en gevels, want hier komt een stuk meer
uitdaging bij kijken dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Wil jij leren en het beste uit jezelf halen? Dan is dit
een mooie organisatie voor jou.
Functie-eisen
Wij zoeken iemand met bouwkundige achtergrond. Idealiter heb jij al 1 á 2 jaar werkervaring. Heb je dat niet? Geen
zorgen. Een diploma Bouwkunde is vereist, maar MBO of HBO, dat maakt ons niet uit. Belangrijk vinden wij dat jij in
het jeugdige team past, géén 9 tot 5 mentaliteit hebt en het leuk vindt om je verder te verdiepen in Revit.
Aanbod
Een afwisselende baan met ruimte voor initiatief
Een uitstekend salaris afhankelijk van ervaring, de range is €2.200,- bruto tot €2.800,- bruto per maand
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden om door te groeien tot zelfs directeur, hoe hoog leg jij de lat?
Een cultuur waar hard werken wordt gewaardeerd en dus ook zeker beloond!

Mitchell Spier
Sr. Adviseur Bouw
m.spier@eminentgroep.nl
06 - 48 60 79 80
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