Projectvoorbereider / Tekenaar
(standplaats Opmeer)
Als Projectvoorbereider / Tekenaar word jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor de uitwerking van
onze projecten (van standaard daglichtoplossingen tot complexe glasdakconstructies).

Wat ga je doen?
•	Zelfstandig bouwkundige tekeningen, schetsen en meetgegevens van projecten uitwerken
naar technische tekeningen
•	Het maken van constructieve berekeningen
•	Beheren van de digitale biblitheek van producttekeningen
•	Meewerken aan het standaardiseren van tekeningen
•	Het ondersteunen van alle afdelingen aangaande specialistische productkennis en toepassingen
Op het gebied van 3D tekeningen en modellen zijn al stappen gemaakt maar moet nog verder worden door
ontwikkeld. In dit verband wordt van jou verwacht dat je een voortrekkersrol gaat spelen in de verdere
implementatie van het 3D tekenpakket binnen onze organisatie. Het is dan ook een vereiste dat je ervaring
hebt met 3D tekenprogramma’s en werkmethodieken zoals BIM.

Wie zoeken wij?
•	Minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting Bouwkunde of vergelijkbaar;
•	Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (min. 2-5 jaar)
binnen een technisch bedrijf (metaal/glas/bouw);
•	Ervaring met een technisch 3D tekenprogramma is vereist. Kennis van AutoCad Athena is een pre;
•	Je hebt ervaring met BIM-werkmethodiek en bij voorkeur het programma Revit en/of Archicad;
•	Daarnaast heb je een sterke affiniteit met ICT (ten behoeve van deze functie);
•	Goede communicatieve vaardigheden;
•	Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat bieden wij?
•	Werken bij VELUX Commercial is werken bij de grootste daglicht producent die volop in beweging is;
•	Ontplooiing binnen een gezellige, open en informele organisatie, waarin je veel ruimte hebt om je te
ontwikkelen en verbetervoorstellen aan te dragen;
•	Interessante baan, waarbij je te maken hebt met toonaangevende, innovatieve en duurzame
daglichtoplossingen;
•	Uitdagende projecten waar je een sleutelrol vervult;
•	Passende arbeidsvoorwaarden

Hoe kan je solliciteren?
Laat onze personeelsadviseur Tineke van der Vlugt weten wie je bent! Een opsomming van je kennis en ervaring en
een korte motivatiebrief is voldoende! Binnen een paar dagen hoor je van ons hoe de sollicitatieprocedure gaat verlopen.
Tel.nr. 0226 366151 of per e-mail tineke.vandervlugt@velux.com
Lees meer over hoe VELUX Commercial: https://commercial.VELUX.nl/producten/jet-bik

