WIE ZIJN WIJ?
H&K
TECHNISCHE
G OOTHANDEL

VACATURE

H&K Technische Groothandel is

BOUWKUNDIG CAD
TEKENAA / CALCULATOR

specialist op het gebied van

Wegens toenemende werkzaamheden is H&K Technische

kunststof leidingsystemen,

Groothandel op zoek naar een Bouwkundig CAD Tekenaar /

duurzame systemen,

Calculator (0,8 / 1,0 FTE) voor de vestiging Zwolle.

installatiematerialen en
ventilatiesystemen.
Wij adviseren, calculeren,
engineeren en verzorgen
volledige
vloerverwarmingssystemen. Van

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG CAD TEKENAAR / CALCULATOR?
Een Bouwkundig CAD Tekenaar / Calculator is de drijvende kracht
binnen de projectorganisatie van H&K Technische Groothandel.
Samen met de Planner Projecten en de Werkvoorbereider zorg je
voor een goed begin en eind van een project. Jouw tekening is voor
de klant en de monteur het belangrijkste document in het project.
De belangrijkste taken zijn:

installateur tot de grond-, weg-,
waterwerker; iedere professional

- Ontwerpen en tekenen van eenvoudige

vindt samen met ons wat hij

vloerverwarmingssystemen in AutoCad, naar de wens van de klant.

zoekt.

- Berekenen van de juiste kostprijs, en dit verwerken in een

WAT BIEDT H&K?

- Afstemmen, ondersteunen en samenwerken met externe en

Loyaliteit en openheid naar
elkaar zijn termen die niet weg te
denken zijn binnen H&K. In een

complete offerte
interne partijen die betrokken zijn bij de uitvoer van een project.
WELKE PERSOON ZOEKEN WE DAARVOOR?
Kort, maar krachtig; we zoeken iemand die:

informele sfeer zijn we helder,

- Woonachtig is in de omgeving van Zwolle

eerlijk en direct naar elkaar. We

- Een MBO niveau 4 opleiding heeft afgerond, bij voorkeur in de

houden van een uitdaging,

richting bouwkunde.

waarbij het bieden van de juiste

- In staat is om te werken met technische mensen, maar vooral

oplossing voor de klant hoog in

gedurende een project kan fungeren als aanspreekpunt voor alle

het vaandel staat. Daarnaast

betrokken partijen

bieden we een uitstekend salaris,
met uitzicht op een vaste
aanstelling!

- Overzicht kan houden, en accuraat kan werken in (soms) hectische
omstandigheden
- Kan werken met AutoCad, Revit is een pré
- Enkele jaren werkervaring heeft in een soortgelijke functie (pré).

Geïnteresseerden kunnen een cv en motivatiebrief per e-mail sturen naar
vacature@haenka.nl. Meer informatie? Neem dan contact met ons via 038 422 15
15 op of kijk op www.haenka.nl/vacatures.
Acquistie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

