
Tekenaar  
Werk jij graag aan mooie en veelzijdige projecten, ligt jouw passie in het uitwerken 
van soms complexe tekeningen waar je collega’s met plezier snel en doeltreffend mee 
kunnen werken, dan is dit jouw baan ! 

Als Tekenaar zet jij de lijnen uit; vertaalt de wensen en eisen naar een ontwerp. Door jouw 

ontwerp weten de collega’s op het project precies wat er moet gebeuren en voorkomen we het 

uitlopen van de planning. Jij legt dus de basis voor een goed lopend project. 

Dit ga je doen 

 Allround tekenwerkzaamheden binnen het bedrijfsbureau.  

 Je werkt met AutoCAD of civil3D  

 Je voert gevarieerde projecttekeningen van klein tot groot uit. 

 De projecttekeningen maak je volgens de geldende standaarden en conform de 

richtlijnen van de opdrachtgever.  

 Bewaken van de kwaliteit van de tekeningen en je zorgt voor elektronische en fysieke 

beschikbaarheid van de tekeningen.  

 Je lost constructieve vraagstukken op en onderhoudt benodigde projectadministratie. 

 Het bedenken en uitwerken van de tekeningen doe je zowel zelfstandig als in 

teamverband.  

Dit heb je 

 MBO of HBO opleiding civiele techniek of bouwkunde; 

 Ervaring met AutoCAD , ervaring met civil3D is een pré; 

 Je kunt zelf prioriteren en zoekt altijd naar de meest praktische oplossing; 

 Je bent accuraat en je verliest de kwaliteit van je werk nooit uit het oog. 

 Enkele jaren ervaring is een pré maar een starter is ook van harte welkom. 

Dit bieden we 

Naast de kennis en ervaring die je opdoet tijdens je werk, krijg je bij ons alle ruimte om jezelf te 

zijn en je te ontwikkelen. Dit uit zich niet alleen in een fijne werkplek en een goed salaris, maar 

ook in het volgende: 

 Een fulltime functie als Tekenaar (40 uur). Parttime is ook bespreekbaar.  

 Een vast contract en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bouw 

& Infra. 

 Werken in een familiebedrijf met gezellige collega’s 

 Werken aan uitdagende en toonaangevende projecten 

 Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing 

 Goede pensioenvoorziening (CAO bouw & Infra) 

 25 vakantiedagen per jaar 

 Standplaats in Brakel 



Geïnteresseerd? 

Stuur je sollicitatie naar: Maaike Marijnissen maaike@vanderven.nl. Voor meer informatie neem 

je contact op met Martin den Otter via 0418 - 67 15 10. 
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