We zoeken versterking voor ons team in het kantoor te Beringen:

Tekenaar infrastructuur
Functie
Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen van plannen en schetsen (van voorontwerp tot asbuiltfase) van (ruimtelijke) infrastructuurprojecten. Je bent in staat om kleine constructies,
riolering, wegenbouw, grondverzet en dergelijke zelfstandig uit te tekenen. Verder assisteer je
de projectleiders ook verder doorheen de realisatie van de projecten (o.a. opmaak meetstaten,
voorbereiding werfvergaderingen).

Profiel

Starter / met ervaring

Interesses

Infrastructuur
Wegenis & riolering
Landschap & omgeving

Profiel
Je behaalde een certificaat ‘CAD-tekenaar’ bij een erkend opleidingsinstituut. Je hebt een goede
kennis van AutoCad 2D en 3D. Ervaring CIVIL 3D of andere tekenprogramma’s is mooi
meegenomen. Kan je ook ervaring op tafel leggen in rioleringsontwerp (krachtlijnen
geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen/codes van goede praktijk voor aanleg
hemelwaterleidingen, watertoets,…), dan heb je een streepje voor.

Jouw dna

Werken aan strakke deadlines is geen probleem aangezien je vlot communiceert met jouw
team en de planning zorgvuldig opvolgt.

Studie

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket of ontdek onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Frank Caers.

Wie zijn we?
Het Beeld Van Morgen, een merk van United Experts, is een partner voor innovatieve groen- en
infrastructuurprojecten. Samen met de ondernemingen en overheden willen we het beeld van morgen
creëren dat hun visie en strategie versterkt, maar ook een duurzame en aangename (be)leefbare ruimte
vormt voor een volgende generatie. Meer informatie over Het Beeld Van Morgen vind je op
www.hetbeeldvanmorgen.be.

Betrouwbaar
Flexibel
Nauwkeurig

CAD-tekenaar
Bouwkundig tekenen

Plaats tewerkstelling
Koolmijnlaan 201,
3582 Beringen

