Technisch (BIM) Tekenaar
Kom jij ons team versterken?
Doel van de functie:
De technisch tekenaar maakt tekeningen voor een in opdracht verkregen project en stelt een volledig
dossier samen van benodigde werkdocumenten. Tevens draagt hij/zij zorg voor de revisie van
tekeningen en het bijhouden van het dossier.
Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt zelfstandig ontwerp-, werk- en detailtekeningen uit;
Je neemt installaties op locatie op in tekeningen en verwerkt de technische ruimten aan de
hand van een schets;
Je maakt berekeningen met betrekking tot installaties;
Je stelt de specificaties voor de installatie en de te gebruiken componenten op;
Je controleert tekeningen en verwerkt de benodigde aanvullingen;
Je analyseert diverse tekeningen en knelpunten in het project en signaleert tijdig afwijkingen;
Je motiveert ontwerpkeuzes en onderbouwt op basis van functionele eisen;
Je bent vraagbaak op het vlak van BIM en Revit en informeert collega’s in het kader van de
ontwikkelingen;
Je neemt deel aan het werkoverleg;
Je stelt werkzaamheden af met de engineer, werkvoorbereider en projectleider;

Functie eisen:
We zoeken naar een kandidaat met een opleiding op MBO niveau in een technische richting of
vergelijkbaar. Je hebt kennis van en ervaring met AutoCAD / StabiCAD. Je beschikt over kennis en/of
ervaring van 3D tekensystemen zoals REVIT of bent bereid hiertoe een opleiding te volgen. Daarnaast
ben je detailgericht, beschik je over analytisch vermogen, ruimtelijk inzicht en denkvermogen.
Wat biedt Engberink Technische Installaties:
Engberink wil meerwaarde creëren voor klanten door het ontwikkelen, realiseren en in stand houden
van werktuigkundige gebouw- en procesgebonden installaties. Werken bij Engberink is je thuis
voelen in de techniek. We investeren in onze medewerkers door continue aandacht te hebben voor
ontwikkeling. Je maakt deel uit van een enthousiast team met jarenlange kennis en kunde. Naast een
functie voor onbepaalde tijd bieden we een marktconform salaris, persoonlijke ontwikkeling en een
regionale technische uitdaging.
Solliciteren:
Indien je geïnteresseerd bent zien wij je CV en motivatie graag tegemoet:
info@engberink.nl
t.a.v. mevrouw L. Peper
Voor vragen kun je ons bereiken op: 0546-821155

