VACATURE BOUWKUNDIG TEKENAAR (BIM) – ondersteuning architecten

In 2014 hebben 3 architectenbureaus beslist om hun complementerende creativiteit en ervaringen te bundelen en samen te werken als één
bureau, UAU collectiv. Ondertussen zijn we reeds een team met veel ervaring op verschillende domeinen. We geloven in het dele n van ideeën
en inspiratie alsook het bundelen van krachten zodat wij iedere opdracht met een open geest kunnen benaderen. Hierdoor kunnen we inspelen
op de voortdurend veranderende sociale en dynamische omgeving en dit met oog voor kwaliteit op een hoger niveau. Onze kantoren zijn
gevestigd op de Kunstlaan in Hasselt en het team bestaat momenteel uit 28 medewerkers. De ambitie van UAU collectiv zorgt ervoor dat we
momenteel op zoek zijn naar een gemotiveerde collega als onmiddellijke versterking van ons enthousiast team.

Jouw uitdaging
-

Binnen een team, en in samenspraak met de projectleider, ben je in het bijzonder verantwoordelijk voor het tekenwerk: meer bepaald
voor de opmaak van bouwaanvraagplannen, aanbesteding- en uitvoeringsdocumenten en het opstellen van meetstaten.

-

Je wordt hierbij uiteraard gestuurd en geruggensteund door de projectmanager, de support-architecten en een senior CAD-tekenaar.

-

Je zorgt ervoor dat je je taken realiseert binnen de vooropgestelde deadlines.

-

Je hebt verschillende jaren ervaring in de bouw.

-

Je hebt goede kennis van het bouwtechnisch aspect met een argusoog voor detail.

-

Je hebt goede ervaring met het softwarepakket ARCHICAD en een slimme nieuwsgierigheid naar BIM en OpenBIM.

Jouw Profiel
−

Je hebt een diploma Bouwkundig tekenaar, architect-assistent of gelijkwaardig door ervaring

−

Je hebt kennis van 2D of 3D software voor technische tekeningen - Archicad

−

Je beheerst Microsoft office

−

Je hebt een sterk technisch inzicht en hebt ook oog voor constructieve, esthetische en technische bouwaspecten

−

Je bent een goede teamspeler en flexibel in een team van ontwerpers, projectleiders en tekenaars

−

Je bezit voldoende technisch inzicht, bent accuraat en stressbestendig. Je streeft ernaar om de taken binnen de vooropgestelde
tijdslimieten te realiseren.

−

Je bent communicatief in NL of EN

−

Je gaat gemotiveerd en enthousiast te werk

Heb je interesse om deel uit te maken van ons team? Stuur ons dan je cv en portfolio naar info@uaucollectiv.com. Voor meer informatie, aarzel
niet om contact met ons op te nemen via www.uaucollectiv.com.

Met creatieve groeten,
Team UAU collectiv
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