Uitgerekend... Infra Plus

Civieltechnisch tekenaar (m/v)
Infra Plus BV is een dynamisch civieltechnisch en landmeetkundig ingenieursbureau. Samen met onze
klanten werken wij aan een duurzame leefomgeving. Wij adviseren tijdens het gehele proces rondom
reconstructie en onderhoud van de openbare ruimte, projectontwikkeling en bouw. Onze civieltechnische
dienstverlening richt zich op het inmeten en uitzetten, ontwerpen, begroten, contracteren en directievoering.
Voor de woning-, utiliteits- en hoogbouw verzorgen we de bouwmaatvoering. Met betrokkenheid en
creativiteit werken wij o.a. voor gemeenten, aannemers, ontwikkelaars en zorginstellingen.

Op weg naar een leuke baan...
Specialist met brede blik
Jouw werkzaamheden bestaan uit het opstellen van ontwerp-,
presentatie- en bestekstekeningen. Ook bezoek je de
projectlocatie, bepaal je hoeveelheden en ondersteun je de
werkvoorbereiders. Wij werken met AutoCAD, maar ook met
programma’s zoals Civil3D, SketchUp.

Passie voor tekenen
Je hebt een opleiding Civiele Techniek afgerond en/of ervaring
in een soortgelijke functie op MBO-niveau. Binnenstedelijke
projecten met wegen, water, riolering zijn jouw passie. Ervaring
met groenontwerp is een pré. Je hebt de ambitie om je verder te
ontwikkelen in het maken van ontwerp- en bestekstekeningen.
Technische mogelijkheden in de software ontdekken en
toepassen.

De mensen om je heen beschrijven je als nauwgezet, gedreven en
een betrokken teamplayer.

Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende job. Vanwege onze manier van
werken ben je volop betrokken bij jouw projecten. Direct contact
met de opdrachtgever is heel gewoon. Er is gelegenheid om
nieuwe ideeën te introduceren die het werk optimaliseren. Wij
bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en
een fulltime job met ruime doorgroeimogelijkheden. In een open
en ongedwongen bedrijfscultuur werk je samen met enthousiaste
collega’s.

Solliciteren?
Geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Neem voor meer informatie contact op met Daniël van den Dool (06-13085122).
Stuur je sollicitatie met een actuele CV naar dvddool@infraplus.nl
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