JO 23651 Tekenaar bij Colruyt Group
Functie :
Je tekent winkelinrichtingsplannen en documenteert de inrichting van bestaande gebouwen. Jouw tools? Een
goede kennis van tekensoftware zoals Allplan (of Autocad, Vectorworks, Revit, Archicad …) en een gezonde
dosis leergierigheid.
Op basis van een opdracht teken je in het softwareprogramma Allplan de inrichtingsplannen van nieuwe winkels.
Je past ook bestaande winkelplannen aan zodat die altijd up-to-date blijven. Daarnaast documenteer je de
bestaande gebouwen en hun winkelinrichting via as-built plannen. Hiervoor werk je o.a. met ‘bibliotheekelementen’ in 2D en 3D die we zelf programmeren en die we nadien kunnen linken aan een database.
Je gaat aan de slag in het team Tekenbureel van de technische afdeling van Colruyt Group. Je werkt zelfstandig
aan je eigen projecten maar kan altijd rekenen op de deskundige hulp van jouw 16 collega-tekenaars. We
voorzien natuurlijk ook de nodige opleidingen en kennismakingsrondes zodat je goed voorbereid van start gaat.
Het leuke aan je job? De verantwoordelijkheid en de variatie: je werkt aan tal van projecten en geeft actief mee
vorm aan de winkels van Colruyt Group (Dreamland, OKay, Colruyt Laagste Prijzen …). Je houdt rekening met
de criteria die zijn opgesteld door de interne partner en gaat actief in overleg.
Je werkt voltijds in ons hoofdkantoor in Halle.

Profiel :








Opleiding en ervaring: Je hebt een diploma waarbij je tijdens je opleiding in aanraking kwam met
technisch tekenen of bouwkundig tekenen. Starters zijn welkom!
Vakkennis – Kennis van Allplan of gelijkaardige software (denk aan Autocad, Vectorworks, Revit,
Archicad …) is een vereiste. Kan je ook overweg met Access? Dan is dat zeker een plus.
Nauwkeurigheid – Je kleurt graag binnen de lijntjes en hebt zin voor orde en precisie.
Analytisch vermogen – Je behoudt het overzicht en begrijpt wat de impact is van bepaalde
veranderingen die je doorvoert in jouw plannen (oorzaak-gevolg).
Netwerken en communicatie – Je onderhoudt goede contacten met jouw aanspreekpunten bij de
verschillende interne partners. Je werkt klantgericht maar durft ook kritisch te zijn.
Werken in team – Bij elk project maak je deel uit van een team. Jouw teamspirit komt je goed van
pas.
Talenkennis – Je communiceert vlot in het Nederlands of Frans en hebt een basiskennis van de
andere taal.

Wij bieden :





Variatie – Je maakt tekeningen voor alle bedrijven van Colruyt Group. Dat zorgt voor veel
afwisseling in je takenpakket.
Zekerheid – Je krijgt een contract van onbepaalde duur bij Colruyt Group, een stabiele en groeiende
familie van bedrijven.
Doorgroeimogelijkheden – Colruyt Group biedt reële doorgroeimogelijkheden aan, naast talloze
mogelijkheden tot professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Extralegale voordelen – Boven op je nettoloon krijg je heel wat extralegale voordelen, zoals
maaltijdcheques, winstdeelname en een groepsverzekering.

Contact :
Mevrouw Laura Obbo – Selectieverantwoordelijke
02 363 53 43

