Vacature Ontwerper
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Hoofddorp
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1636265

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil jij aan de slag gaan bij een middelgrote aannemer? Het betreft een
aannemer met een informele sfeer waar een 'wij' cultuur heerst. Zij zijn actief in de infra met meerdere
werkmaatschappijen met ieder hun specialisme. Deze aannemer voert multidisciplinaire projecten uit. Voorbeelden
van projecten zijn reconstructies, aanleg van rioleringen, aanleg van kabels en leidingen, herinrichting en openbare
verlichtingen. Als ontwerper kom je te werken in de werkmaatschappij dat actief is in alle facetten van de GWW.
Doordat dit bedrijf de ontwikkeling van medewerkers op elk niveau stimuleert en het bedrijf interessante en
uitdagende loopbaanmogelijkheden biedt, maakt dat het bedrijf lange dienstverbanden kent en een gezonde
doorstroming binnen het bedrijf.
Functieomschrijving
Als ontwerper aan de slag gaan bij deze middelgrote aannemer betekent dat jij komt te werken aan diverse projecten
binnen de civiele techniek. Bij de meeste projecten zal je in een vast team werken. Je komt in een team met een aantal
andere ontwerpers, de ontwerpleider en je werkt samen met de tekenaars, werkvoorbereiders, calculators en
projectleiders. Binnen jouw takenpakket valt in ieder geval:
Het uitvoeren van 2D en 3D tekeningen
Het maken van ontwerpnotities
Het ondersteunen van de tenders, zodat het de winnende tenders worden
Het aansturen van tekenaars, die bij jouw project zijn betrokken
Het ondersteunen van de ontwerpleider bij ontwerpvraagstukken
Overleg voeren met jouw team en andere betrokken partijen bij de projecten
Functie-eisen
Minimaal afgeronde MBO opleiding in de richting van civiele techniek
Kennis van verschillende software programma's, zoals AutoCAD en Office
Kennis van RAW systematiek en UAV-GC contracten
Kennis van Civil3D heeft voorkeur, maar is geen vereiste
In het bezit van organisatorische capaciteiten
Zowel zelfstandig als in teamverband projecten kunnen aanvliegen
Aanbod
Wanneer jij aan de slag gaat als ontwerper bij deze middelgrote aannemer, krijg je de kans om aan unieke en diverse
projecten te werken. Dit gebeurt zowel in teamverband als zelfstandig. Hierdoor kan je jezelf blijven ontwikkelen.
Daarnaast biedt dit bedrijf:
Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
Een baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen
Doorgroeimogelijkheden
Na 1 jaar mogelijkheid tot vast contract
Reiskostenregeling

Edwin Wendrich
Salesmanager Civiele Techniek
e.wendrich@eminentgroep.nl
06 - 81 45 20 11
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