Bouwkundig tekenaar/ modelleur | Eek en
Dekkers
Vanwege uitbreiding van onze opdrachtenportefeuille, zijn wij op korte termijn op zoek naar een
talentvolle bouwkundig modelleur / tekenaar die ons team op fulltimebasis wil komen versterken.
We werken met een klein team aan architectuuropgaves van verschillende schaalniveaus,
voornamelijk op renovatie- en transformatiegebied.
Wij willen ons team zo snel mogelijk uitbreiden en zijn op zoek naar iemand die ons op technisch en
bouwkundig vlak kan versterken.

Dit is wat je doet
Als modelleur ben je verantwoordelijk voor de vertaling van het architectonisch ontwerp naar een BIMmodel, waarin je als professional alle gegevens vastlegt voor het ontwerpen en bouwen van onze
projecten. Je zorgt ervoor dat berekeningen, verslagen, rapportages en bouwtekeningen in het model
verwerkt worden. Je bent de verbindende factor in het projectteam en zorgt ervoor dat alle gegevens
bij elkaar komen.

Profiel
Je bent gedreven en zal er alles aan doen om elk project tot een succes te brengen. Je bent
ondernemend, betrokken en hebt een proactieve rol.
• Werk- en denkniveau HBO-bouwkunde.
• Je bent communicatief sterk richting collega’s, opdrachtgevers en aannemers.
• Je hebt oog voor detail.
• Je bent nauwkeurig, zelfstandig en gemotiveerd.
• Beheersing van Archicad is een vereiste.
• Je hebt een goede algemene bouwkundige kennis en beheerst de regelgeving.
• Je beheerst de Nederlandse taal.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en creatieve werkomgeving.
Een hecht teamverband.
Uitdagende transformatieopgaves.
Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Je bent vanaf dag één als volwaardig teamlid aan het werk in diverse projecten met
uiteenlopende uitdagingen in verschillende stadia van het bouwproces.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor Architectenbureaus.

Solliciteren
Heb je interesse in de baan en de ambitie om iets toe te voegen aan ons team? Mail je cv en een
korte motivatie naar iggie@eekendekkers.com en we nodigen u graag uit voor een verkennend
gesprek.
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