BOUWADVIES BV

Vacature (Junior) Bouwkundige
Wat ga je doen
Als (Junior) Bouwkundige ben jij breed inzetbaar binnen ons bedrijf en werk je mee aan projecten zowel
in de voorbereidingssfeer als in de uitvoeringsfase. Jouw werkveld ligt in de Utiliteitsbouw, Woningbouw,
Renovatie en Restauratie. Jij bent verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Oppervlakten bepalen aan hand de NEN2580
• NEN2767 conditiemetingen/MJOP
• Het verrichten van tekenwerk in Autocad bv. bouwplaats tekeningen en verkeersplannen
• Opstellen van planningen m.b.v. Asta Powerproject
• Offertes spiegelen
• Ondersteuning van collega’s bij het maken van diverse calculaties
- Een veelzijdige functie met ruimte voor eigen invulling voor een allround bouwkundige Wat verwachten wij van jou
• Minimaal een afgeronde opleiding MBO Bouwkunde en daarnaast relevante werkervaring
• Communicatief vaardig
• Leergierig
• Cijfermatig goed onderbouwd
• Technisch inzicht en ervaring met bouwprocessen.
• Nauwkeurig in je werk
• Proactief ingesteld
• Ervaring met AutoCad.
• Ervaring met Asta Powerproject
• Ervaring met calculatieprogramma Ibis Trad (is een pré).
Wie zijn wij
Metron Bouwadvies is gespecialiseerd in bouwkostenmanagement. Naast deze specialisatie hebben wij
de afgelopen jaren ook een aanvullend dienstenpakket opgebouwd voor onze opdrachtgevers.
Wij verzorgen diverse soorten calculaties, van kostenramingen tot aan een werkbegroting op
uitvoeringsniveau, daarnaast stellen wij MJOP, planningen, bouwplaats tekeningen, NEN2580 metingen
op. Wij ondersteunen ook de werkvoorbereiding van onze opdrachtgevers.
Bij alles wat we doen zijn wij gericht op het beste resultaat voor de opdrachtgever.
Metron Bouwadvies denkt en handelt vanuit een praktijk gerichte visie.
Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste medewerkers.
Wil jij werken in een lerende omgeving met leuke en betrokken collega’s en lijkt deze veelzijdige functie
jou en echte uitdaging. Deels vanuit huis werken behoort tot de mogelijkheden.
Jouw CV met motivatie kan je richten aan:
Metron Bouwadvies BV
t.a.v. Jurgen Altena
Dorpsstraat 32A
6999 AD Hummelo
Email: metron@metron-bouwadvies.nl
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