ALS TEKENAAR TOE AAN EEN
VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE?

GRAAG VERSTERKEN
WIJ HET SYNTEK TEAM
PER DIRECT MET EEN:

HOOFD
TEKENKAMER

Bedrijfsomschrijving
Als Hoofd Tekenkamer geeft u dagelijks
leiding aan onze engineers en stagiaires.
SynTek heeft al meer dan 25 jaar gevelbouwU bent verantwoordelijk voor de technische
technische ervaring. Wij tekenen 2D en 3D
voorbereiding- en coördinatie van projecten van
modellen met aanzichten en details en werken
A tot Z.
in een BIM-omgeving met de voorbereiding
in Logikal. We geven technisch advies in
U stuurt binnen de projecten de engineers aan
maakbare gevel technische oplossingen,
en ondersteunt hen inzake technieken, planning,
helpen bij het opstarten van projecten en
kostenbewaking en werkprocessen. Hierbij onderhoud
dragen zorg voor proces sturing rondom
u contacten vanaf de voorbereidingsfase tot en met de
engineering. In combinatie met een
nazorg met opdrachtgevers en onderaannemers. U ziet
basis training Revit en AutoCAD in het
toe op een efficiënte, kwaliteitsbewuste en klantgerichte
opstarten van gevelprojecten en een
bedrijfsvoering en projectrealisatie. Richting enginering/
training in ATHENA 2D/3D modules
tekenkamer bent u een technisch gevel-expert en vraagbaak. U
zijn wij breed inzetbaar voor
bewaakt bovenal de kwaliteit van het tekenwerk. U bent veelal
bouwtechnische vraagstukken.

actief in het voortraject van het ontwerp, waardoor u veel invloed
heeft op de manier van construeren.

Functie eisen
Voor deze vacature zoeken wij bouw- of
werktuigbouwkundige kandidaten met een
MBO-plus of HBO-werk- en denkniveau.
Misschien werkt u nu bij een concullega gevelof staalbouwer, een B&U -aannemer of een
engineringsbureau dat zich ook met gevels
bezighoudt. Uw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

goede beheersing van AutoCAD en Revit
communicatieve vaardigheden
ambities om te leiden en te coördineren
snel kunnen schakelen
oog voor detail
minimaal 5 jaar ervaring als engineer
goede beheersing Nederlandse taal, bij
voorkeur ook Duits
• gemotiveerd, zelfstandig en creatief
• gezellige collega die past in een klein,
professioneel, no-nonsense team.

Geïnteresseerd?

SynTek biedt een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en ondersteuning bij verdere ontwikkeling. Ons bureau valt onder de
CAO Architectenbureaus. De eerste sollicitatiegesprekken vinden in week 35 plaats na de zomervakantie. Stuur uw sollicitatiebrief
naar info@syntek.nl t.a.v. Dhr. R. Hoekstra.

