Wij zijn een ingenieursbureau met een rijke historie gevestigd in Venlo. We verzorgen
constructieve ontwerpen en de uitwerking voor draagconstructies van bouwwerken in de
woningbouw, utiliteitsbouw en de civiele sector. Deze projecten worden wereldwijd geïnitieerd.
Naast nieuwbouw wordt ook gewerkt aan verbouwingen, renovaties en herbestemmingen. Als
gevolg van uitbreiding van activiteiten zijn wij op zoek naar
een ervaren Constructeur.
De functie
De taken van de constructeur bestaan uit het ontwerpen en berekenen van staal, beton en hout
constructies. Dat betekent dat je als professional verantwoordelijk bent voor het maken van
ontwerp, dimensionerings- en detailberekeningen. Dagelijks overleg met collega’s en
bouwteamleden over constructieve zaken maakt onderdeel uit van de functie. Verder wordt van
je verwacht dat je kunt adviseren ten aanzien van constructietechnische zaken, tekenwerk van
derden kunt beoordelen en constructies op bouwplaatsen kunt controleren.
Functie eisen
Wij zijn op zoek naar een gedreven constructeur, met een afgeronde HBO of WO opleiding in de
richting van Bouwkunde/Civiele Techniek met daarin succesvol afgeronde constructievakken,
aangevuld met specifieke constructie vervolgcursussen. Onze kandidaat moet minimaal 5 jaar
ervaring hebben, waarbij kennis werd opgedaan van huidige normen (Eurocode) voor beton,
hout en staal. Bovendien ben je bekend met relevante teken- en berekeningsprogrammatuur.
Bij voorkeur Tekla, Scia en Technosoft. Om succesvol te kunnen functioneren zijn uitstekende
communicatieve vaardigheden van belang, waarbij naast het Nederlands de beheersing van de
Engelse en Duitse taal een must is. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Ten slotte zijn
eigenschappen als stressbestendigheid, overtuigingskracht en een pragmatische instelling
kritische succesfactoren voor de functie.
Ons aanbod.
Wij bieden een afwisselend functie voor 40 uur per week in een prettige en collegiale
werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en het dienstverband is vooralsnog
in de vorm van een jaarcontract.
Solliciteren
U kunt op deze functie solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar
vissers@visserbv.nl
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