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Bijbaan als
bouwkundig tekenaar

Wilt u een omgevingsvergunning
aanvragen?

Wilt u een omgevingsvergunning
Wij bieden
u een vrijblijvende offerte,
aanvragen?
daarna kunnen wij uw zorg
uit handen nemen.

Wist je dat:

Wij groeien en daarom op zoek zijn naar versterking!
Kom jij ons team versterken als bouwkundig tekenaar?
Lees dan snel verder!

Wij bieden u een vrijblijvende offerte,
ONTWERPEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN
daarna
kunnen wij uw zorg
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!
uit handen nemen.
www.darbouwadvies.nl

ONTWERPEN, TEKENINGEN , BEREKENINGEN
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

www.darbouwadvies.nl

Functieomschrijving:
Bij DAR Bouwadvies zijn we op zoek naar een student die ons 8 tot 16 uur in de week
ondersteunt bij tekenwerk.
Je zal zelfstandig tekeningen maken ten behoeve van (concept) omgevingsaanvragen
welke via het omgevingsloket ingediend worden bij het bevoegd gezag.
Wil je graag ervaring op doen in de praktijk, geld verdienen en ook nog werken in een
jong en leuk team en voldoe jij aan onderstaande eisen en competenties,
neem dan snel contact met ons op.

Functie-eisen:
• Minimaal 3de jaars HBO Bouwkunde student;
• Je stelt tekeningen en bouwbesluit berekeningen ten behoeve van
omgevingsaanvragen op.
• Ervaring met Archicad is een grote pré;

Competenties:
•
•
•
•
•
•

Plannen en organiseren;
Samenwerken;
Zelfstandig;
Verantwoordelijk;
Leergierig;
Zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk.

Wat bieden wij:
We belonen jouw inzet en prestaties met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s.

Je kunt je CV en motivatie sturen naar info@darbouwadvies
en voor vragen kan je contact opnemen met Roel Chapel 06-15 400 965

Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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