
BRI Groep biedt als innoverend bedrijf in de klimaat-, sanitair-, en elektrotechniek deze mogelijkheid. 
Met het adviseren, berekenen en installeren van grote en middelgrote installaties hebben wij de afge-
lopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd.

Om onze jonge en dynamische afdeling te versterken zijn wij voor de vestiging Wateringen per direct 
op zoek naar een enthousiaste 

Tekenaar / BIM engineer
Het betreft een fulltime functie (1FTE/40uur)

Is werken als tekenaar / BIM engineer iets voor jou?
 
Werkzaamheden;
    Tekent zelfstandig, handmatig en / of geautomatiseerd, schema’s, zowel de opstelling als 
 werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installaties van projecten.
    Werkt deels volgens duidelijke voorschriften, deels zijn materiële middelen voorgeschreven 
 en er geldt een zekere mate van vrijheid in toepassing.
    Verwerkt revisietekeningen.
    Controleert revisietekeningen.
    Draagt zorg voor het afdrukken van gecontroleerde revisietekeningen.
    Maakt eenvoudige technische berekeningen.
    Onderhoudt contact met collega’s van diverse afdelingen.
    Onderhoudt incidenteel contacten met derden voor toelichting of uitwisseling van informatie.
    Draagt zorg voor interne post binnen de afdeling.
    Mogelijke opleidingen staan vermeld in het opleidingsplan.
    Aanvullende taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in het kwaliteits- en VCA 
 handboek.

Functie-eisen;
    Instroom vanuit MBO-niveau / MTS diploma;
    Beheerst AUTOCAD;
    Beheerst REVIT of is bereid hier een door de werkgever betaalde opleiding voor te volgen;
    Bereid om aanvullende opleidingen te volgen;
    Werkervaring is een pré;
    Is in staat gelijktijdig met behulp van meerdere beeldschermen te werken;
    Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
    Ruime kennis van MS Office;
    Aanvullende taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in het kwaliteits- en VCA 
 handboek.

Beschik je niet over bovenstaande opleidingseisen maar heb je wel interesse?
Stuur dan een goed onderbouwde motivatiebrief. Wij staan open voor opleidingstrajecten.

Interesse?
Wij zien je reactie graag per mail tegemoet, info@brigroep.nl t.a.v. D. Roomer


