Tekenaar/werkvoorbereider elektrotechnische
installaties
Omschrijving:
Onder eindverantwoordelijkheid van de projectleider ontwerpt, berekent en tekent u zelfstandig
elektrotechnische installaties ten behoeve van nieuwbouw- en rennovatieprojecten in de utiliteitsbouw
en woningbouw. U maakt installatie/werk tekeningen, installatieschema’s, blokschema’s van
installaties voor zowel licht-, kracht- als zwakstroominstallaties in o.a. Autocad / Stabicad. Ervaring
met Revit 3D heeft de voorkeur maar er is in deze functie ook de mogelijkheid om ervaring op te doen
met dit tekenprogramma. Daarnaast trekt u benodigde materialen uit, assisteert de projectleider bij de
inkoop van componenten en diensten, plaatst bestellingen, beheert de projectadministratie en draagt
zorg voor juiste revisiebescheiden.
U bent intern voor zowel de projectleider als de montage het aanspreekpunt. Ook extern onderhoudt u
contacten met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgever. Indien noodzakelijk vervangt u de
projectleider bij werkbesprekingen. De kwaliteit van uw werk is ons visitekaartje.

Functie eisen:
U heeft een MBO werk- en denkniveau binnen de elektrotechniek;
U heeft actuele kennis van E-installaties, normen en voorschriften;
U heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met Autocad / Stabicad (/ Revit 3D is een pré);
U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
U beschikt over een VCA diploma of bent bereid deze te behalen via Elektroservice Holland;
U beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden:
Een prettige werkkring in een jong, collegiaal en enthousiast team met een platte organisatie. Hierdoor
is er ruimte voor persoonlijke inbreng.
Ons bedrijf kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een uitstekende pensioenvoorziening bij PMT;
Een gunstige overurenregeling (150% voor uren > 40 uur);
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen;
Een uitgebreid scholingsaanbod;
Een open, informele en collegiale werkomgeving met korte lijntjes!

Informatie:
Met vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Jeroen Siebeling op 0184-610511. Wij
ontvangen uw sollicitatie graag via het sollicitatieformulier op onze website of via onderstaand adres
ter attentie van Personeel & Organisatie.
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