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Tekenaar – constructeur
Op zoek naar een nieuwe uitdaging als tekenaar - constructeur? Bij Sigma Engineering B.V.
kan je per direct aan de slag.
Sigma is één van de grootste adviesbureaus in de regio Tilburg dat gespecialiseerd is in
bouwkundige constructies in de woningbouw, industriebouw en utiliteitsbouw. Naast de
traditionele bouwmethodes, specialiseert Sigma zich ook steeds meer in houtconstructies.
Werken bij ons betekent ruimte voor eigen ideeën, korte lijnen en een prettige bedrijfscultuur.
Je gaat aan de slag in ons zelf ontworpen pand aan het Groot Loo in Hilvarenbeek. Samen
met een tiental collega’s werk je aan uitdagende projecten in een goede sfeer. Onze
collega’s werken hard, maar maken altijd tijd voor koffie met een Brabants worstenbroodje.
Wat ga je doen?
• Je maakt tekeningen en berekeningen voor alle voorkomende constructies, van een
kleine verbouwing aan een woonhuis tot aan complexe utiliteitsbouw
• Je controleert en begeleidt de werkzaamheden tijdens de bouw
• Je onderhoudt contact met opdrachtgevers, architecten en aannemers, werkt in
bouwteams en overlegt met collega constructeurs/tekenaars
Wat verwachten we van jou?
• Je hebt HBO of WO Bouwkunde afgerond
• Collegialiteit en een goede sfeer vind je belangrijk
• Inzet en motivatie zijn vanzelfsprekend voor jou
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
Wat bieden we jou?
Wij hechten waarde aan onze collega’s en vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in het
team. We werken je goed in, investeren in je ontwikkeling en bieden je tal van
opleidingsmogelijkheden. We zijn flexibel wat betreft contracturen en werktijden en geven je
de ruimte om dit zelf in te vullen. Daarnaast krijg je een marktconform salaris en bieden we je
een goede sfeer met een hecht team.
Interesse?
Solliciteer direct door je cv en motivatie te sturen naar bjans@sigma-engineering.nl.
Voor vragen over de functie of sollicitatieprocedure kun je bellen naar 013-5041851 en
vragen naar Bert Jans.
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