In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een enthousiaste
en gedreven collega die met gevoel voor ondernemerschap wil meewerken aan de
groei van ons bedrijf.

Infra ontwerper (Autocad/Revit) (m/v)
Functieomschrijving:
Als infra ontwerper zal je je voornamelijk bezighouden met het vertalen van de project
gerelateerde plannen en concepten naar technisch uitvoerbare ontwerpen. Samen
met de projectleider, constructeur en klant werk je aan een effectieve organisatie
van het project en het daarbij behorende tekenwerk. Hierbij zet jij je kennis in om in
teamverband een bijdrage aan het geometrisch ontwerp en de detaillering van
constructies te leveren en werk je mee aan de verdere ontwikkeling en het gebruik
van onder andere AutoCAD binnen het bureau. Dit doe je binnen ons team van
deskundigen gevestigd in Houten bestaande uit Geotechnisch adviseurs, Ontwerpleiders, Ontwerpers en Constructeurs.

Onze ideale kandidaat heeft:
g

Een relevante afgeronde opleiding richting HBO civiele techniek;

g

Kennis van Autocad (en Revit);

g

Affiniteit met 3D ontwerpen en wil zich op dit gebied en BIM verder ontwikkelen;

g

Een klant- en praktijkgerichte aanpak met een hoog kwaliteitsniveau van het

resultaat;
g

Een flexibele, zelfstandige en stressbestendige instelling;

g

De nodige inzicht om over de grenzen van zijn/haar vakgebied te kunnen kijken;

g

Goede communicatie vaardigheden en werkt graag samen.
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Arbeidsvoorwaarden:
Bij Arthe krijg je de kans op een uitdagende en gevarieerde loopbaan in een internationale werkomgeving. Je kunt je ontwikkelen op zowel nationale als internationale
projecten bij een diverse klantenportefeuille. We kijken samen naar de toekomst en
spitsen daar een opleidingstraject op toe. Dit in een team met gezellige, maar zeer
deskundige collega’s die hoogwaardige projecten afleveren. Je krijgt goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris en hebt bij goed functioneren uitzicht
op een vast dienstverband.

Wie zijn wij?
Arthe Civil & Structure b.v. is een in 2001 opgericht, onafhankelijk ingenieursen adviesbureau, dat zowel nationaal als internationaal opereert. Ons team van
deskundigen en gedreven ingenieurs geeft advies op het gebied van geotechniek,
tunnels en waterbouw. Bij Arthe zijn wij onder andere doormiddel van een op de
medewerker gespecificeerd opleidingstraject bezig met de constante professionele
ontwikkeling van de medewerkers.
Deel jij onze passie voor complexe vraagstukken op het gebied van tunnelbouw en
ondergronds bouwen? Werk je graag mee aan uitdagende infrastructurele projecten
in binnen- en buitenland? Voel jij je thuis in een informele werkomgeving, waarin je
de ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en initiatief zeer wordt gewaardeerd? Dan
ontvangen wij graag je sollicitatie en wie weet ben jij het nieuwste lid van ons team!

Meer weten?
Neem dan een kijkje op onze website www.arthecs.nl. Voor vragen neem dan contact
op met dhr. M. Brugman op tel. 030-638 45 54. Direct solliciteren kan door je CV en
motivatiebrief te mailen naar info@arthecs.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!
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