Vacature Tekenaar W
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: 's-Gravendeel
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1562664

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een proactieve installateur met een passie om bedrijven te ontzorgen. Ze creëren,
onderhouden en inspecteren installaties in alle soorten gebouwen. Elke dag weer opnieuw de passie om te laten zien
dat hun liefde voor techniek in combinatie met klantgerichtheid de meest tevreden klanten oplevert.
Het is een familiebedrijf dat binnen de Installatie-tak nu ruim 125 medewerkers telt. De sfeer kun je omschrijven als
gemoedelijk, 'niet lullen maar poetsen' en gedreven. Het bedrijf groeit en ze willen graag uitbreiden, ga jij het avontuur
aan om met deze organisatie mee te groeien?
Er werken nu 10 tekenaars zowel W als E en ze willen graag het team uitbreiden met een tekenaar W.
Functieomschrijving
Als tekenaar W ben je dagelijks bezig met het ontwerpen van de slimste oplossingen voor diverse projecten binnen de
Utiliteitsbouw. Je werkt in een team met meerdere tekenaars, werkvoorbereiders, een calculator en een projectleider.
Samen kijken jullie naar de beste oplossing en jij als tekenaar W brengt alle werktuigbouwkundige installaties samen.
Je tekent in Revit en het is belangrijk dat je het vak bestaat. Er is behoefte aan ervaring binnen het team dus heb jij
enkele jaren ervaring en wil je graag werken bij een groeiend familiebedrijf, dit is je kans!
Functie-eisen
Een afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau; bij voorkeur Werktuigbouwkunde / Elektrotechniek / MIT of
HIT
Enkele jaren werkervaring binnen de installatietechniek
Ervaring met Revit
Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Woonachtig in de omgeving van Dordrecht / Rotterdam / Breda / Gorinchem
Aanbod
Goed salaris, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring
25 vakantiedagen en 13 ATV dagen
Alles om jouw functie goed uit te voeren zoals een laptop en een werkstation met meerdere PC's
Werken in een familiebedrijf met alle voordelen van dien
Regelmatig leuke borrels, bedrijfsfeestjes en (familie)uitjes
Opleiding en ontwikkeling staan centraal dus voldoende ruimte voor trainingen en cursussen
Een gedreven team aan tekenaars waar je mee kunt overleggen en kennis kunt delen
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