Vacature Junior Ontwerper Civil 3d
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Middelburg
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 0 (Starter)
Nummer: 1436200

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Je komt terecht bij een no-nonsens organisatie met een informele werksfeer. Met voldoende ruimte voor het
ontdekken en realiseren van individuele ambities en het ontwikkelen van je talenten.
Ben jij een startende, nieuwsgierige en leergierige ontwerper die graag dit enthousiaste team wilt versterken om de
komende tijd steeds meer projecten in Civil 3D, InfraWorks en Navisworks uit te voeren. Dan kijk ik er naar uit om
kennis met je te maken!
Functieomschrijving
Als Junior Ontwerper bestaan je werkzaamheden o.a. uit het maken van ontwerpen in AutoCAD, Civil 3D en
InfraWorks. Je maakt ontwerpen van civieltechnische projecten en stemt dit af met werkvoorbereiders, projectleiders
en leveranciers.
Ervaring met AutoCAD is een eerste vereiste, maar de persoon die we zoeken, moet zich ook verder willen verdiepen
in Civil 3D, InfraWorks en BIM om samen met collega’s hier de volgende stappen in te maken.
Functie-eisen
Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek of vergelijkbaar
Je hebt ervaring met AutoCAD 2D en hebt de ambitie Civil 3D en Infra- NavisWorks goed te gebruiken
Je hebt 0 tot 3 jaar werkervaring als ontwerper of een passende stageopdracht uitgevoerd
Je werkt graag in teamverband en bent in staat om je eigen kennis en ervaring proactief in projecten te
brengen
Je bent ambitieus en nieuwsgierig en wilt jezelf in een omgeving van professionals in en toonaangevende
projecten verder ontwikkelen in het vakgebied
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen

Sary Roos
Adviseur Civiele Techniek
s.roos@eminentgroep.nl
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