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Vanuit kennis, ervaring en persoonlijke betrokkenheid werkt BWZ Ingenieurs aan het verbeteren 
van onze leefomgeving. We werken aan gebiedsinrichting, infrastructuur, watersystemen en
waterveiligheid, van onderzoek tot uitvoeringsbegeleiding. We zijn ervan overtuigd dat een 
ontwerp of inrichting waarin aandacht is besteed aan inhoudelijke kwaliteit en wensen vanuit de 
omgeving meerwaarde biedt. We zijn nu met 23 collega’s die met veel energie en enthousiasme 
klaar staan voor onze opdrachtgevers en voor elkaar. We werken vanuit een prachtige en inspire-
rende locatie in Everdingen; de monumentale kantoorboerderij Rustenburg aan de Lekdijk.

Wij zoeken een nieuwe collega
Wij zijn op zoek naar een ervaren tekenaar/3D modelleur. Als tekenaar/3D modelleur werk je aan
inrichtingsprojecten in het landelijk en stedelijk gebied, je bent verantwoordelijk voor het concreet 
maken en uitdetailleren van grote tot kleine projecten op het gebied van landschap, natuur, water, 
landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Dit in de vorm van het opstellen van tekeningen en 3D 
modellen (Autocad en Civil 3D). Interesse in het opstellen van bestekken en kostenramingen is een 
pre.

We zoeken hiervoor een collega die zowel binnen een team als zelfstandig goed uit de voeten kan
binnen het vakgebied. Iemand met een sterke persoonlijkheid en met verantwoordelijkheidsgevoel, 
betrokken bij de collega’s en het bedrijf. We doen het samen!

Wat vragen wij
 minimaal hbo werk- en denkniveau;
 tenminste 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied cultuur-/civiele techniek of    
                 gebiedsinrichting; 
 ervaring met Autocad (Civil 3D is een pre); 
 goede communicatieve vaardigheden;
 een proactieve en initiatiefrijke houding;
 actief kunnen samenwerken binnen een team;
 leergierig en ambitieus in persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied.

Wat bieden wij
 een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s;
 een �exibele, platte organisatie;
 onderlinge betrokkenheid;
 ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Stuur je cv en motivatie aan info@bwz-ingenieurs.nl 
o.v.v. sollicitatie tekenaar/3D modelleur. 
Een rechtstreekse sollicitatie verdient de voorkeur. 
Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt je contact opnemen 
met Harry Zwart; 06 – 30184649 of h.zwart@bwz-ingenieurs.nl
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