
Projectvoorbereider / tekenaar

Wat ga je doen?

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

Als Projectvoorbereider / Tekenaar word jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor de uitwerking van onze 
projecten (van standaard daglichtoplossingen tot complexe glasdakconstructies). Je bent in staat om zelfstandig 
bouwkundige tekeningen, schetsen en meetgegevens van projecten uit te werken en te vertalen naar technische 
tekeningen van onze producten en systemen ten behoeve van de afdeling productie. Ook maak je constructieve 
berekeningen. Projecten realiseren gebeurt in teamverband en je werkt hierbij nauw samen met het projectbureau, de 
afdeling verkoop, de afdeling productie en derden (klanten, collega leveranciers, bouwers, etc.). Je coördineert je eigen 
projecten binnen de afdeling en het bedrijf. Daarnaast beheer je mede de digitale bibliotheek van producttekeningen 
(inclusief revisiebeheer) en werk je mee aan de verdere standaardisatie van tekeningen.

Daarnaast ben je als technisch specialist de vraagbaak voor alle technische vragen omtrent onze daglichtoplossingen. 
Je ondersteunt alle afdelingen aangaande specialistische productkennis en specialistische toepassingen. Op verzoek 
denk je mee en adviseert de verkoopafdeling bij project specifieke technische oplossingen.

VELUX Commercial is een dynamisch bedrijf dat zich continu ontwikkelt. Ook op het gebied van 3D tekeningen en 
modellen zijn al stappen gemaakt maar moet nog verder worden door ontwikkelt. In dit verband wordt van jou verwacht 
dat je een voortrekkersrol gaat spelen in de verdere implementatie van het 3 D tekenpakket binnen onze organisatie. 
Het is dan ook een vereiste dat je ervaring hebt met 3D tekenprogramma’s en werkmethodieken zoals BIM. Daarnaast 
willen wij doorgroeien en bieden wij daarom onze medewerkers graag kansen om zichzelf verder te ontplooien binnen 
haar of zijn mogelijkheden. Het is mogelijk dat, bij gebleken geschiktheid, je doorgroeit naar de functie van teamleider 
tekenkamer.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in belangrijke mate voldoen aan de volgende functie eisen:
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting Bouwkunde of vergelijkbaar; 
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (min. 2-5 jaar) binnen een technisch bedrijf (metaal/glas/bouw); 
 • Ervaring met een technisch 3D tekenprogramma is vereist. Kennis van AutoCad Athena is een pre; 
 • Je hebt ervaring met BIM-werkmethodiek en bij voorkeur het programma Revit en/of Archicad; 
 • Daarnaast heb je een sterke affiniteit met ICT (ten behoeve van deze functie); 
 • Goede communicatieve vaardigheden; 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré;

De volgende competenties klinken jou bekend in de oren:
 • Samenwerken; 
 • Kennis toepassen en delen; 
 • Analytisch- en probleemoplossend vermogen; 
 • Conceptueel denken & Omgaan met details;  
 • Plannen & Organiseren. 

 • Werken bij VELUX Commercial is werken bij de grootste daglicht producent die volop in beweging is;
 •  Ontplooiing binnen een gezellige, open en informele organisatie, waarin je veel ruimte hebt om je te ontwikkelen en 

verbetervoorstellen aan te dragen;
 • Interessante baan, waarbij je te maken hebt met toonaangevende, innovatieve en duurzame daglichtoplossingen;
 • Uitdagende projecten waar je een sleutelrol vervult;
 • Passende arbeidsvoorwaarden plus een winstuitkeringsregeling.



Nog even in het kort:

Lees meer over hoe VELUX Commercial haar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vormgeeft op: 
https://www.jet-bik.nl/over-jet-bik-2/over-jet-bik/

Deze werving- en selectieprocedure hebben wij volledig uitbesteed aan Regio Talent, hét wervings- en selectiebureau 
voor professionals in Noord-Holland: www.regiotalent.nl. Neem gerust contact op met Selma van Zanten, Senior 
Recuitment Consultant op: 06- 55 33 22 44 of per e-mail: s.vanzanten@regiotalent.nl. 
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