
 

 

 

Bouwkundig constructief modelleur / CAD-tekenaar 

 

Ben jij afgestudeerd in bouwkunde en ben je op zoek naar een functie als constructief modelleur bij 

een jong dynamisch adviesbureau? Ben je beginnend of heb je al ervaring? Krijg je energie van je werk, 

maar houd je ook van het leven? Ben je op zoek naar persoonlijke groei mogelijkheden? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn een jong bedrijf met veel ervaring dat ambities heeft om te 

groeien. Wij vinden het belangrijk om als bedrijf te blijven leren en innoveren. Daarbij staat de 

professionele en persoonlijke groei van elke werknemer voorop. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

Wij willen uitbreiden met een modelleur / CAD-tekenaar. Je wordt ondersteund door een team van 2 

ervaren constructeurs. Op dit moment zitten we veel in de particuliere woningbouw. Dit is erg 

afwisselend werk en heeft alles in zich. Alle verschillende staal, beton en houtconstructies komen hier 

aan bod. Dit zorgt voor afwisseling en ervaring in deze verschillende constructieve materialen. 

 

WAT GA JE DOEN  

 

Als constructief modelleur ben je samen met je projectteam verantwoordelijk voor het tekenen en 

modelleren van de constructie van bouwkundige projecten. Onder begeleiding van je collega 

constructeur zorg je voor de uitwerking van het constructieve model.  

 

FUNCTIE-EISEN 

 

o Een opleiding MBO/HBO bouwkunde 

o Ervaring met 3D tekenprogramma. 

Ben je enthousiast en heb je ook de ambities om verder te groeien? Dan nodigen we je ook graag uit! 

 

OVER ONS 

 

D&H is een klein constructief adviesbureau met veel ervaring. We willen in de toekomst uitgroeien naar 

een middelgroot adviesbureau. We zijn geen bedrijf waar je komt werken, maar waar je graag komt.  

Waar je je persoonlijk en professioneel mag ontwikkelen. Wij houden van het leven. En daar moet je 

ook van genieten. Dit kan alleen als de tijd die je beroepsmatig besteedt naadloos past in je 

persoonlijke leven.  

 

Ons motto: Groeien door te delen. Delen geeft energie. Delen op het gebied van tijd, aandacht, tips, 

ervaringen en inzichten. 

 

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. 

Wil jij onderdeel worden van ons team? 

 

WAT BIEDEN WE 

 

o Flexibiliteit in salaris (interessant!!), werktijden en werklocatie (interessant!!)  

o Doorgroeimogelijkheden.  

o Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Lijkt je dit wat? 

 

Mail ons Daan & Hans, info@dhadviesbureau.nl, of bel naar 0492 – 210 021 
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