Vacature Tekenaar Gebouwgebonden Elektrotechiek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Haarlem
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1590264

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze opdrachtgever bevindt zich middenin de bollenstreek. Vanuit het kantoor heb je door de grote ramen (in het
voorjaar) een prachtig uitzicht op de kleurige bollenvelden. Vanaf kantoor zorgen jullie met 25 man dat de renovatieen nieuwbouwprojecten, tot ongeveer 4 miljoen euro, zonder problemen kunnen worden uitgevoerd door de 75
buitendienst collega's. Je werkt altijd in projectteams bestaande uit: een projectleider, een engineer, een
werkvoorbereider en een voorman. De focus ligt geheel op gebouwgebonden elektrotechniek zoals onder andere
verlichting, toegang- en brandbeveiligingsinstallaties, datanetwerken, telecommunicatie en klimaatregelsystemen. Er
heerst een familiaire sfeer binnen dit bedrijf. De directeur kent iedereen persoonlijk en er is geen hiërarchische
verdeling. Collega's helpen elkaar om samen tot het beste resultaat te komen.
Functieomschrijving
Dankzij jouw doordachte werktekeningen zijn de monteurs in staat om het ontwerp perfect te vertalen naar de
werkelijkheid. Als tekenaar draag je zorg voor het uitwerken van stroom-, gebouwbeheer-, communicatie- en
lichtvoorzieningen. De tekeningen maak je in AutoCAD op basis van het ontwerp van jouw collega-engineer. Je
overlegt veel met de projectleider, engineer en werkvoorbereider. Daarnaast stem je de praktische haalbaarheid van
jouw ontwerpen af met de monteurs. Om tot een goed project te komen overleg je regelmatig met andere partijen
zoals de uitvoerend aannemer en eventuele onderaannemers. Hiermee zie je erop toe dat ontwerp en uitvoering op
één lijn komen. Je werkt aan elektrotechnische gebouwinstallaties in de utiliteit, variërend van scholen, kantoren,
gezondheidszorg, overheidsgebouwen en vastgoedontwikkelaars. In de bouwfase ben je regelmatig 'buiten' te vinden.
Je checkt of de monteurs goed uit de voeten kunnen met jouw tekeningen en lost eventuele knelpunten op.
Functie-eisen
Afgeronde MBO 4 opleiding richting elektrotechniek;
Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Kennis van AutoCAD en Stabiplan is een pré;
Goede kennis van normen en wetgeving rondom elektrotechniek;
Elektrotechnische product- en vakkennis.
Rijbewijs B.
Aanbod
Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw werkervaring;
Reiskostenvergoeding op basis van jouw woon-werk afstand;
24 Vakantie- en 13 ADV dagen;
Een veelvoud aan ontwikkelingsmogelijkheden;
Familiaire werksfeer;
Eigen inbreng die écht gewaardeerd wordt;
Uitzicht op vaste baan bij onze opdrachtgever.

Mickel Liebrecht
Adviseur Industrie en Installatietechniek
m.liebrecht@eminentgroep.nl
06 - 18 73 33 61
Nu Solliciteren

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

