Keeris Architecten is op zoek naar een leergierige Technisch Tekenaar / Modelleur
Wij zijn per direct op zoek naar een leergierige bouwkundig tekenaar die ons team komt versterken.
Heb jij een bouwkundig Mbo- of Hbo-diploma of heb jij werkervaring in een vergelijkbare functie?
Dan nodigen wij je graag uit voor een sollicitatiegesprek!
Het 3D uitwerken/ modelleren van schetsontwerpen tot bestek- en werktekeningen behoren tot je
voornaamste werkzaamheden. Heb je veel affiniteit met ontwerpen en architectuur, ook dan ben je
bij ons aan het juiste adres. Onder begeleiding van een projectarchitect krijg je, op termijn, alle
vrijheid om je eigen projecten op te pakken en uit te werken.

- Wij maken de Kempen mooi! Keeris Architecten is een toonaangevend ontwerpbureau in de Brabantse Kempen. Ons creatieve
team bestaat uit 10 enthousiaste medewerkers. Al meer dan 40 jaar zijn wij een betrouwbare
partner voor het ontwerpen en begeleiden van bouwplannen in zowel de woningbouw als in de
utiliteitbouw. Wij beheersen het gehele bouwproces, van ontwerp tot en met oplevering.
Korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur is de basis van een collegiale sfeer. Wij
hechten

veel

waarde

aan

een

goede

werkomgeving

en

een

duurzame

arbeidsrelatie.

Binnen ons team is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

Wat
Wat bieden wij
•

In een enthousiast team werken aan een grote variatie van projecten

•

Ontwikkelen van kennis en vaardigheden

•

Full time dienstverband op termijn

•

Een goed salaris conform CAO

•

Reiskostenvergoeding

Profiel
•

Afgeronde MBO of HBO opleiding bouwkunde

•

Enthousiasme en bereidheid om te investeren in jezelf

•

Goede kennis van bouwtechniek en bouwbesluit

•

Kennis in 3D (BIM) software, bij voorkeur in Archicad

•

Minimaal 1 jaar werkervaring

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan een mail met je motivatie en CV naar Willem en Pieter.
Pieter@keerisarchitecten.nl & Willem@keerisarchitecten.nl

