Constructeur woningbouw-utiliteitsbouw (ca. 5 jaar ervaring)
Palte is de integere en betrouwbare kennispartner die de bouw ontzorgt.
Of het nu gaat om de (ver)bouw van een woning, de nieuwbouw van hotels, scholen,
fabrieken, viaducten of parkeergarages. In haar rijke historie is het bedrijf uitgegroeid tot
een wereldwijde speler op het gebied van bouwkundig- constructief advies. Palte innoveert
en groeit. Uitbreiding van het team is aanstaande.
Functieomschrijving
Als versterking van ons team zijn wij op zoek naar een constructeur woningbouwutiliteitsbouw. De werkzaamheden bestaan uit het maken van constructieve ontwerpen en
constructieberekeningen van projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Denk daarbij
aan woongebouwen, kantoren, scholen, seriematige woningbouw en renovatieprojecten.
Naast je constructieve werkzaamheden stuur je BIM-modelleurs aan en voer je overleg met
de projectleiders en opdrachtgevers. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de
constructieafdeling en het bureau zijn dan ook een vereiste.
De werkzaamheden;
• Ontwerpen van constructies (woningbouw-utiliteitsbouw);
• Vanaf de ontwerpfase t/m de detailleringsfase (zelfstandig) berekenen van de diverse
soorten bouwconstructies;
• Aansturen, begeleiden en controleren van BIM modelleurs;
• Onderhouden van contact en afstemmen met de ontwerpcoördinator, projectleider en
opdrachtgever;
• Opstellen, presenteren en uitwerken van specificaties en randvoorwaarden m.b.t.
ontwerpen.
Functie-eisen
Wij zoeken voor deze functie de volgende kandidaat:
• Je beschikt over een afgeronde opleiding bouwkunde, civiele techniek op HBO of
universitair niveau eventueel aangevuld met vakgerichte studies en of cursussen als
bijvoorbeeld HTI of Betonconstructeur BV;
• Je beschikt over circa 5 jaar relevante werkervaring als constructeur;
• Je hebt ruime kennis van toe te passen constructiematerialen;
• Ervaring met moderne rekenprogrammatuur die gebruikt wordt voor het ontwerpen van
bouwconstructies zoals Scia Engineer, Matrix en product gerelateerde software;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels en Duits;
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed functioneren;
• Je weet teamleden en andere collega’s te motiveren en te enthousiasmeren;
• Je hebt een klantgerichte instelling;
• Communicatief sterk, proactief en resultaatgericht ingesteld.
Wij bieden
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om je te ontwikkelen door studie of cursus;
Flexibele werktijden
Doorgroeimogelijkheden
Afwisselende projecten
Prettig werkklimaat in ons nieuwe kantoor
Wonen en werken in het mooiste stukje Nederland

Interesse?
Neem contact op met Dhr. Dave Loo via 043-6013637 of d.loo@paltebv.nl

