Werkvoorbereider-tekenaar groen erfgoed
Houdt je van afwisselend werk op unieke historische locaties. Ben jij een enthousiaste,
nauwkeurige werkvoorbereider máár heb je ook ontwerp affiniteit en gevoel voor detail? Dan kun
je bij ons aan bijzondere herstelplannen voor exclusieve parktuinen in een historische context
werken en ben jij onze nieuwe collega! Bij goed functioneren zal na een jaar een vaste betrekking
worden aangeboden. Goede salariëring volgens Architecten CAO.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Medeverantwoordelijkheid voor unieke herstelprojecten bij erfgoed
Ruimte om creatief mee te denken in ontwerpuitwerkingen
Goede salariëring, minimaal volgens architecten cao
Mogelijkheden tot aanvullende studies/cursussen
Een vast contract na een jaar goed functioneren

Functie-inhoud
•
•
•
•
•

Tekenwerk, technische details en werkomschrijvingen maken
Ondersteunen bieden bij omgevingsvergunningen en subsidieaanvragen
Ondersteuning bieden bij het opstellen van kostenramingen en calculaties
Werkplanning voor de projectuitvoering
2e Aanspreekpunt voor leveranciers, buitencollega’s, aannemers en andere betrokkenen

Functie-eisen
•
•
•

Goede beheersing van Adobe pakket / Vectorworks / GIS
Relevante opleiding (HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein)
Leergierig, enthousiast, gedreven, nauwkeurige werkhouding

Bedrijfsprofiel
Wij zijn gespecialiseerd in behoud en herstel van historische tuinen, parken en landschappen.
Voor deze kwetsbare locaties stellen we op basis van historisch onderzoek passende ontwerpen en
herstelplannen op, die we met ons eigen hoveniersteam aanleggen en onderhouden. Ons
werkgebied ligt in een cultuurhistorische omgeving verspreid over heel Nederland.
Spreekt deze afwisselende en uitdagende baan je aan, reageer dan voor 30 juni 2020 met een
beknopte motivatiebrief en CV. Overtuig ons dat jij de persoon bent die we zoeken om ons team
te versterken en mail je gegevens naar vacature@debieenverkuijl.nl zodat wij begin juli een
gesprek met je kunnen voeren.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Simon Angel T 06 43017212.
Alleen mensen met een relevante opleiding worden verzocht te reageren.
Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

