VACATURE

Zethoven Bouwplan Groep
Als creatief planontwikkelaar richt Zethoven Bouwplan Groep zich middels samenwerkingen of verwerving op
kleinschalig en middelgrote woningbouwplannen met meestal een bijzonder karakter. Onze focus ligt daarbij op
het middensegment van de markt.
Als ervaren opdrachtgever vanwege de gelieerde planontwikkelingsactiviteiten heeft Zethoven Bouwplan Groep
brede praktijkervaring in het opdrachtgeverschap en een eigen werkwijze ontwikkelt bij het tot stand brengen van
haar bouwprojecten. Met alle advies disciplines in één hand, van architectonisch ontwerp, uitwerking, bouwfysica
en constructies, tot bouwmanagement en directievoering. Één aanspreekpunt en één verantwoordelijk partner.
Die aanpak noemen wij het ´Top of the build´ concept.
Naast ons specialisme in woningbouw, profiteren ook ondernemers en maatschappelijke instellingen als
opdrachtgever van onze werkwijze. Met één totaaladviseur ervaren zij eveneens het gemak en het beperkte risico
van het met één contactpersoon werken in de totale advisering. Communicatiefouten tussen verschillende
adviseurs zijn verleden tijd en nooit meer ontstaat er discussie over welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Kortom, een breed opererend bouwkundig bedrijf, die versterking zoekt van haar team met een…

(Senior) bouwkundig tekenaar (e.v. architect)
Type:

Full Time

Locatie:

Kantoor Heerenveen, werkgebied voornamelijk Noord- alsmede Midden Nederland Type contract:

In

overleg

De functie
Als senior bouwkundig tekenaar teken je middels Autodesk Revit bouwkundige projecten uit, vanaf na het
goedgekeurde schetsontwerp, tot DO, bestekstekening en bouwaanvraag tot en met werktekeningen. Naast
uitgebreide kennis van Revit/AutoCAD, dien je over bovengemiddeld bouwkundig inzicht te beschikken. Naast
bouwkundig tekenwerk ben je in staat zelfstandig EPC- en ventilatieberekeningen te maken, alsmede alle
noodzakelijke stukken voor een ontvankelijke bouwaanvraag van een project met middelgrote omvang. Voor
complexere projecten is specifieke expertise binnen de organisatie voorhanden. Naast voorgenoemde
inhoudelijke werkzaamheden verlangen we van een senior bouwkundig tekenaar dat deze een actieve rol speelt
in het proces, zoals een assisterende of zelfstandige project aansturende taak.
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Specifieke eisen
Een must:
Ervaring met Autodesk AutoCAD en Revit
Bovengemiddeld bouwkundig inzicht
Additioneel (gewenst):
Procesbeheersing om op te kunnen treden als (assistent) projectmanager
Beheersing van eventuele secundaire specialismen (constructies/bouwfysica, etc.)

De persoon
Bij ons team past een dynamische persoonlijkheid met een no-nonsense houding, stressbestendig en die kan
communiceren op verschillende niveaus. Uitingen op schrift en per mail zijn professioneel en algemene
computersystemen en software (Word, Excel, Outlook) zijn bekend. Opleiding bij voorkeur HBO niveau, maar
ruime werkervaring (minimaal 10 jaar) op vergelijkbaar werkgebied is van groter belang.

Interesse?
Stuur een CV en motivatiebrief naar Zethoven Bouwplan Groep (Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB
Heerenveen) t.a.v. de directie. Of per mail naar info@zethoven.nl.
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