ARTEC zoekt een technisch ontwerper / bouwkundig tekenaar
(32-40 uur)

ARTEC is een creatief bouwkundig ontwerpbureau met oog voor detail. Op het gebied van bouwkunde,
ontwerp en advies werken we aan uiteenlopende nieuwbouw- en verbouwprojecten. We ontwerpen
vanuit een visie, niet vanuit een standaard en zoeken altijd naar de beste oplossing, die voor onze
opdrachtgevers als maatwerk ‘past als een jas’.
Vanwege het toenemende aantal opdrachten en ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
een technisch ontwerper / bouwkundig tekenaar. Wij zoeken een creatieve collega die in een platte
organisatie, zowel zelfstandig als in teamverband, met enthousiasme werkt aan het bouwkundig
uitwerken van onze projecten. Daarnaast ondersteun je het ontwerpproces. Ook het analyseren en
uitzoeken van relevante wet- en regelgeving / bouwbesluit hoort bij je takenpakket. Hierbij is het van
belang dat je je eigen werkzaamheden goed kunt organiseren, initiatief neemt, creatief meedenkt en
resultaatgericht te werk gaat.

Wat wij van je vragen
-

Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding bouwkunde en minimaal 2 jaar aantoonbare
werkervaring
Je beschikt over technische kennis in het bouwkundig uitwerken in alle fasen van het project,
en parate kennis van de bouwregelgeving
Je kunt zelfstandig werken en bedenkt daarbij inventieve en creatieve oplossingen
Je hebt oog voor detail en tegelijk verlies je het grotere geheel daarbij niet uit het oog
Je werkt secuur en neemt verantwoordelijkheid voor je werk
Je beschikt over goede ontwerpvaardigheden, kunt analytisch en probleemoplossend denken
Je kunt goed overweg met CAD programma’s en SketchUp, ervaring met het tekenprogramma
Allplan is een pré
Je beschikt over professionele communicatieve vaardigheden voor overleg met opdrachtgevers,
adviseurs en aannemers, en het accuraat verwerken van correspondentie in projectdossiers
Je hebt een sociaal karakter en gevoel voor humor

Wat wij jou bieden
Je komt te werken in een enthousiast jong team met een open en ontspannen werksfeer, waar je aan
leuke en uitdagende projecten werkt op ons kantoor in Burgum. Een flexibele inrichting van je werk,
bijvoorbeeld deels thuis werken, is bespreekbaar en een marktconform salaris volgens de CAO voor
architectenbureaus en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. Wij bieden jou eerst
een contract voor bepaalde tijd met de intentie dit na een jaar om te zetten in een vaste aanstelling.

Meer informatie en solliciteren
Voel jij je aangesproken door deze functie? Laat het ons weten, we komen graag met je in contact!
Voor meer informatie over ARTEC en deze functie kun je terecht op onze website www.artecbouw.nl
of bellen met Egon van der Meulen op nummer 0512 -300 750.
Jouw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief, portfolio en CV, kun je mailen naar info@artecbouw.nl

