Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het kantoor te
Roeselare versterken met een (m/v):

Bouwkundig Tekenaar
Profiel

Functie

Je werkt de bouwplannen uit van schets tot uitvoering. Je ontwerpt en tekent structuren voor
commerciële en industriële projecten. Je werkt hierbij nauw samen met de architecten die jou de
voorbereide dossiers bezorgen. Indien nodig maak je ook visualisaties van de projecten voor de
bouwheer of overheid.

Profiel

Parallel Architecten is op zoek naar een analytisch persoon met oog voor detail. Je hebt ruimtelijk
inzicht en hebt een bouwtechnische opleiding als bachelor of master voltooid. Je bent een starter of
hebt al een eerste ervaring als tekenaar achter de rug en je wil graag jouw bouwtechnische kennis
uitbreiden.

Aanbod

Wat krijg jij in ruil? Een voltijdse vaste job binnen een aangename en collegiale werksfeer. Je kan
rekenen op een competitief loon met extralegale voordelen. Bovendien krijg je de nodige aandacht
voor opleiding en kennisontwikkeling, met oog voor doorgroeimogelijkheden in functie van jouw
kennis en ervaring. 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. We garanderen je steeds een antwoord!

Starter

Interesses

Stabiliteit
Revit Structures
Autocad
Uitvoeringsdossier

Jouw dna

Pragmatisch
Probleemoplossend
Nauwkeurig
Ondernemend

Studie

Bouwtechnische
opleiding

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carl Vanacker.

Plaats
tewerkstelling

Wie zijn we?

Parallel Architecten, lid van het kennisnetwerk van United Experts, is een ambitieus architectenbureau.
Onze missie? Een full service aanbieden aan onze cliënten op het gebied van ontwerpen en realiseren van
gebouwen, opmaak van haalbaarheidsstudies en masterplannen, opmaak van omgevingsaanvragen, …
Ontdek onze diensten en realisaties op www.parallel-architecten.be

Parallel is lid van het kennisnetwerk van United Experts nv

Koning Albert I-laan
135 bus 3
8800 Roeselare

