Beddeleem nv is als afwerkingsbouwbedrijf reeds 65 jaar een absolute referentie in de bouwsector.
Naast de productie en plaatsing van verplaatsbare systeemwanden onder de merknaam JB® zijn wij ook
gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van verlaagde plafonds waaronder JB Cool® klimaatplafonds,
gipskartonwanden, kantoormeubilair en in de totale afbouw van kantoorgebouwen. Beddeleem heeft zijn
eigen kantoren en zijn productieafdeling op het industrieterrein De Prijkels te Nazareth en beschikt
daarnaast over een kantoor en showroom in Groot-Bijgaarden (Brussel). Een solide team van 160
medewerkers staat garant voor een jaarlijkse omzet van circa 55 miljoen €.
Voor ons team in Nazareth zijn wij op zoek naar een enthousiaste (m/v)

CAD-tekenaar
Functie
•
•
•
•

Als tekenaar werk je bouwplannen uit tot en met de uitvoeringsfase,
rekening houdend met onze technische voorschriften en productiemogelijkheden.
Je overlegt met het hoofd tekenbureau, aannemers, studiebureau en architect.
Je tekent projecten uit in onze diverse productgroepen (systeemwanden, systeemplafonds, afbouw
en meubilair)
Je doet opmetingen en traçage op werven met behulp van hedendaagse meettoestellen

Profiel
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere technische opleiding (bachelor bouw (hout), master bouwkunde of
gelijkwaardig door ervaring), hebt bouwkundig inzicht en bent technisch vaardig.
Je bent dynamisch, gedreven en werkt zeer nauwkeurig.
Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamplayer.
Je hebt een grondige kennis van Autocad 2D/3D & evt. ook van Revit, SolidWorks, en Topsolid.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
•
•
•

Een vaste voltijdse betrekking met motiverend salarispakket.
Een aangename werksfeer binnen een jong & dynamisch bedrijf met gemotiveerde &
kwaliteitsbewuste mensen in een succesvolle groep.
De nodige interne & externe opleidingen en doorgroeimogelijkheden.

Contact
Deel je onze passie en wil je meewerken aan de afwerking van prestigieuze bouwprojecten binnen
Europa, mail dan vandaag nog je motivatiebrief en cv naar nathalie.van.liefferinge@beddeleem.be.
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