BOUWKUNDIGE met affiniteit voor bouwkundig tekenwerk;
tekenaar / ontwerper / ondernemer
Wij zijn:
Een bescheiden architectenbureau in Bemmel dat momenteel met name in de regio
Arnhem - Nijmegen actief is.
Een kantoor dat werkt aan een gevarieerd opdrachtenpakket voor nieuwbouw, verbouw
als wel renovatie. Dit voor zowel woning- als utiliteitsbouw met een kleine tot middelgrote
omvang.
Werkzaam in alle fases van het bouwproces van het initiatief, het ontwerp en de
bouwvoorbereiding tot en met de uitvoering en de oplevering.
Wij staan voor:
Het beste halen uit ieder project, groot en klein, met grote betrokkenheid.
Mooie, heldere en creatieve projecten van hoge kwaliteit en voor iedereen.
De wensen en belangen van onze opdrachtgever.
De uitdaging; lastige barrières als beperkingen in ruimte, budget of mogelijkheden,
worden gezien als interessante uitdagingen waar eenduidige oplossingen voor worden
gevonden.
Wij zoeken:
Een bouwkundige die in de nabije toekomst samen met ons de verdere ontwikkeling en
uitbreiding van het kantoor bepaalt. Dit omdat het aandeel van de aan te nemen
sollicitant ten aanzien van het kantoor straks relatief groot is. Daarnaast zijn de
werkzaamheden binnen het bureau gevarieerd, wat een mooie kans tot ontplooiing
geeft. Ligt de affiniteit bij het bouwbesluit, bouwfysica en het bouwkundige detail, dan zal
de focus meer op de bouwvoorbereiding komen te liggen. Spreken de werkzaamheden
die horen bij de contract- en uitvoeringsfase meer aan, dan zal hier de focus naar toe
gaan.
Een bouwkundige die in ieder geval onder begeleiding van een architect een voorlopig
ontwerp kan uitwerken tot een uitvoeringsgereed bouwplan middels een BIM
tekenpakket, bij voorkeur Revit.
Een bouwkundige met een relevant bouwkundige achtergrond, bij voorkeur ook
werkervaring, om aan het bovenstaande te kunnen voldoen.
Wij bieden:
De mogelijkheid om te werken aan alle voorkomende werkzaamheden binnen het
architectenbureau, waarbij in beginsel het bouwkundig tekenwerk centraal staat, maar
waarbij je de spil en drijvende kracht wordt in de door jouw geambieerde specifieke
disciplines.
Een arbeidsduur van ca. 32 uur per week en een salaris afgestemd op de functie met als
leidraad de CAO voor het architectenbureau.
Heb jij belangstelling en ben je op zoek naar een functie binnen het architectenbureau, waarbij
je mede richting en invulling kunt geven aan ons kantoor en aan je eigen specifieke disciplines,
kennis en ambities? Stuur dan je sollicitatiebrief naar info@joostenarchitecten.nl. Voor vragen zijn
wij te bereiken op 0481-464638 of 06-22790655.
Met vriendelijke groeten,
Erik Joosten en Tijmen Stuurman,

JOOSTEN & STUURMAN architecten
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