De Noordboomers bouwen voor u en voor éénieders toekomst energiezuinige woningen met
hernieuwbare grondstoffen uit duurzame ontginning.

De Noordboom is een aannemingsbedrijf actief in nieuwbouw- en renovatieprojecten op basis van
houtstructuren, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Met een team gedreven en geëngageerde
medewerkers werken we aan een duurzame onderneming. Energiezuinige woningen en
passiefhuizen behoren tot onze kernactiviteiten. Om de voorbereidingen voor de werven verder uit
te bouwen zijn we op zoek naar een:

Tekenaar – werkvoorbereider hout (m/v)
Functie: Afleveren van 3D-tekeningen in HSB-cad, door samensmelting van architectuurplannen en
stabiliteitsplannen met voldoende details voor de constructie/productie van de bouwelementen.
Opmaken van de werkvoorbereiding voor atelier en bouwplaats.
• Montagetekeningen en detailtekeningen maken
• Zaaglijsten maken van getekende houtskeletbouw
• Opstellen van de materiaalbehoefte van getekende projecten
• Overleg over uitvoeringsmethode
• Overleg met en adviseren naar projectleiding en uitvoering
• Analyse van uitvoeringsposten en meetstaat en opstellen van materiaallijsten
• Prijsaanvragen
• Zoeken naar de juiste grondstoffen
• Klaarmaken/plaatsen interne en externe bestellingen
• Overleg met leveranciers in functie van detailopbouw en uitvoering
• Informatie en instructies geven naar werf (ploegchefs) en projectleiders
• Melden van eventuele knelpunten of aandachtspunten
• Aanreiken van alternatieve voorstellen en oplossingen
• Efficiëntie en nauwkeurigheid in uitvoering nastreven

Profiel: we zoeken een tekenaar-werkvoorbereider met ervaring of opleiding in de hout/bouwsector (graduaat).
- Je bent stipt, nauwkeurig en analytisch.
- Je kan zowel zelfstandig werken als in een technisch team van projectleiders en een
tekenaar-werkvoorbereider.
- Je beschikt over een goed bouwkundig/technisch inzicht.
- Je beschikt over een grondige kennis van het Nederlands
- Je beschikt over een goede kennis van het Frans, tweetaligheid Nl/Fr is een troef.
- Je beschikt over een basiskennis Engels en Duits.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

We bieden:
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde job in een groeiende onderneming.
Een flexibele werkomgeving met veel vrijheid tot eigen inbreng.
Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring, kennis en
extralegale voordelen.

kunde, aangevuld

Interesse?
Stuur jouw cv met motivatie naar els.debruyne@denoordboom.be of naar De Noordboom,
Beekstraat 36 - 9600 Ronse.
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