Vacature: technisch tekenaar
DLVge is een technisch adviesbureau in de wereld van de glastuinbouw. Onze klanten
bevinden zich over de hele wereld, met de nadruk op West-Europa. Dit zijn zowel telers
als zaadveredeling- en vermeerderingsbedrijven. Zij moeten in een complexe en
dynamische markt de juiste, optimale keuzes kunnen maken. Wij bieden hen de
ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.
Wij adviseren onze klanten met kennis en ervaring op het gebied van vergunningen,
ruimtelijke ordening, bouw en energie. Wij werken in projectteams, waarbij een
projectleider wordt ondersteund door specialisten. Daarbij kan de projectleider in het ene
project ook een rol als specialist hebben in een ander project, zodat de samenstelling van
de teams per project verschillend zijn. Daarmee zorgen we voor een dynamische
werkomgeving en het optimaal uitwisselen van kennis en kunde.
Het kantoor staat in Bleiswijk, midden tussen de kassen. We hebben geen vaste
kantoortijden en bieden mogelijkheden tot thuiswerken zodat het werk flexibel kan
worden ingevuld.
Samen met jou brengen wij ideeën tot bloei!
Wij zoeken
Een enthousiaste teamspeler met kennis van de wereld van glastuinbouw en ervaring op
het gebied van technisch tekenen. Je bent ondernemend, leergierig en flexibel. Goede
commerciële vaardigheden zijn een pré. Minimaal MBO werk-/denkniveau is vereist.
Wat ga je doen
Als technisch tekenaar zorg je voor het vormgeven van plannen, ontwerpen en schema’s.
Je werkt nauw samen met de projectleiders en specialisten. Daarnaast ondersteun je
vakinhoudelijk specialisten. Je kunt goed zelfstandig én in teamverband werken en je hebt
een proactieve instelling. Standplaats is Bleiswijk.
Wij bieden
Een prettige informele werkomgeving, in een enthousiast team, met korte lijnen, waar
veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en goede flexibele arbeidsvoorwaarden.
Vragen
Meer informatie over deze vacature kun je vragen aan Arjan van Antwerpen, tel.
06 - 26 51 87 00.
Interesse?
Sollicitaties met motivatie graag digitaal versturen aan a.vanantwerpen@dlvge.nl.
Heb je interesse naar andere mogelijkheden binnen DLVge? Schroom niet om contact op
te nemen.
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