
GRAAG VERSTERKEN 
WIJ HET SYNTEK 

TEAM MET EEN:

Ter versterking van ons professionele 

team zoeken wij een Stagiair Tekenaar / 

Werkvoorbereider die zich verder wil ontplooien. 

Binnen ons bedrijf krijg je veel vrijheid voor eigen 

inbreng, bepaal je je eigen ontwikkeling door middel 

van interne training en zijn er naast je werkzaamheden 

als werkvoorbereider mogelijkheden je te specialiseren 

in de disciplines, zoals bouwkundig tekenen.

Na de inwerkperiode bestaan je werkzaamheden

onder andere uit;

• Het zelfstandig in detail inplannen van benodigde 

materialen en capaciteit;

• Verantwoordelijkheid dragen over jouw deel van de 

projecten

• Ondersteuning bieden aan projectleiders en 

projecttekenaars;

• Contact onderhouden met klanten, leveranciers en collega’s.

Wat maakt jou kansrijk?

• Bij voorkeur een afgeronde bouwkundige 

MBO opleiding, waarbij kennis en ervaring 

met AutoCad of Revit wenselijk is;

• Minimaal geïnteresseerd in techniek, maar 

ben je een starter en voldoe je aan de 

gevraagde vooropleiding dan nodigen wij jou 

ook graag uit;

• Je bent enthousiast, flexibel, stressbestendig 

en gewend snel te kunnen schakelen;

• Je bent een teamspeler met gevoel 

voor humor en beschikt over sociale en 

communicatieve vaardigheden.

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 je sollicitatiebrief 
naar info@syntek.nl t.a.v. Dhr. R. Hoekstra. 

BEN JIJ DOL OP TECHNIEK EN WIL JIJ 
ERVARING IN 2D EN 3D TEKENWERK? 

STAGIAIR 
 TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER

Bedrijfsomschrijving
SynTek heeft al meer dan 25 jaar gevelbouw-

technische ervaring. Wij tekenen 2D en 3D 

modellen met aanzichten en details en werken 

in een BIM-omgeving met de voorbereiding 

in Logikal. We geven technisch advies in 

maakbare gevel technische oplossingen, 

helpen bij het opstarten van projecten en 

dragen zorg voor proces sturing rondom 

engineering. In combinatie met een 

basis training Revit en AutoCAD in het 

opstarten van gevelprojecten en een 

training in ATHENA 2D/3D modules 

zijn wij breed inzetbaar voor 

bouwtechnische vraagstukken.


