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Jansma Drachten B.V. is een modern allround aannemersbedrijf. Wij zijn al bijna 100 jaar een expert in
infra, bouw, bodem en planontwikkeling en voeren voornamelijk projecten uit in Noord-Nederland. We
zijn een bedrijf met korte lijnen, een no-nonsense aanpak en een prettige werksfeer.
Ben jij per direct beschikbaar? Dan komen wij graag met jou in contact.
De uitdaging
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het adequaat vervaardigen, reviseren en archiveren van tekeningen
van begin tot eind. Je voert 3D- tekenwerkzaamheden uit voor diverse GWW-projecten.
Als AutoCAD/Civil 3D Tekenaar bij Jansma Drachten ondersteun je ons bedrijfsburo met infra- en
bouwprojecten. Tevens voer je werkzaamheden uit voor de afdeling milieu / bodem.
Je maakt ontwerpen en technische CAD-tekeningen in 2D en/of 3D. Hoofdtaak is het verrichten van tekenwerk
in de diverse ontwerp-, contract- en/of uitvoeringsfases. Daarnaast maak je berekeningen ten behoeve van een
bestek en/of raming. En je biedt technische ondersteuning, zoals het bijhouden van wijzigingen en het verwerken van kabel- en bodemgegevens.
Werkzaamheden
• Voorbereiding uitzetwerk
• Werktekeningen maken (zowel bouw als infra)
• Verwerken GPS metingen
• Voorbereiding 3D modellen grondwerk
• Verwerken revisie tekeningen
Over jou
    • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau richting Civiele techniek;
    • Minimaal één jaar ervaring in een soortgelijke functie;
    • Ervaring met AutoCAD en Civil 3D is een must;
    • Ervaring met GIS, BIM, en Trimble is een pré;
    • Communicatief vaardig, zelfstandig, nauwkeurig, inventief en oplossingsgericht.
Wat bieden wij
Een 32-40 uurs contract op basis van de Bouw- CAO. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en een collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Ook krijg je voldoende gelegenheid om opleidingen of cursussen te volgen die
voor jouw baan belangrijk zijn.
Ben jij onze nieuwe collega?
Enthousiast? Mail je motivatie en CV voor 19/11/’18 naar: info@jansma.biz t.a.v. de heer G. Kempenaar.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 0512-334070
Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld.
Ook niet het vrijblijvend toesturen van cv’s.
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