Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team te Roeselare
versterken met een (m/v):

Bouwkundig Tekenaar
Functie
Als bouwkundig tekenaar krijg je eerst een grondige interne opleiding waarbij je kennis maakt
met de tekenpakketten Autocad en Revit Structures. Na intern overleg en in samenwerking met
een stabiliteitsingenieur teken je een bekistingsplan op basis van de architectuurplannen. Ook
het opmaken van wapeningsplannen, meetstaten en borderellen behoort tot jouw takenpakket,
evenals werfcontroles. Afhankelijk van de omvang van het project wordt dit uitgetekend in 2D
(autocad) of 3D (Revit Structures).
Profiel
BDA Engineering is op zoek naar een analytisch persoon met oog voor detail. Je hebt ruimtelijk
inzicht en hebt een bouwtechnische opleiding als bachelor of master voltooid. Je bent een starter
of hebt al een eerste ervaring als tekenaar achter de rug en je wil graag jouw bouwtechnische
kennis uitbreiden.
Aanbod
Wat krijg jij in ruil? Een voltijdse vaste job binnen een aangename en collegiale werksfeer. Je
kan rekenen op een competitief loon met extralegale voordelen. Bovendien krijg je de nodige
aandacht voor opleiding en kennisontwikkeling, met oog voor doorgroeimogelijkheden in
functie van jouw kennis en ervaring. Ontdek onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Voor vragen over de functie kan je terecht bij Carl Vanacker.

Wie zijn we?
BDA Engineering, lid van de bedrijvengroep United Experts, is een studie- en adviesbureau voor
stabiliteitsstudies, expertises en technieken. Wij bieden onze klanten een oplossing op maat met de
nadruk op kwaliteit en uitvoerbaarheid, maar steeds met aandacht voor de financiële en economische
haalbaarheid van het project. Meer informatie vind je op www.unitedexperts.be.
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