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Constructeur houtconstructies

opleidingsniveau

HBO/ TU richting constructies

arbeidsomvang

32 - 40 uur

standplaats

Velp/ Delft

Wil jij het verschil maken? Wil je werken aan het opbouwen van Nederland en
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen?
Wil je meewerken aan toonaangevende en duurzame projecten zoals Triodos,
Biosintrum, of De Ecologische School? Heb jij passie voor hout en techniek?
Solliciteer dan op deze vacature!
Wat ga jij doen?
Als houtconstructeur ben je betrokken bij verschillende projecten op het gebied
van houtconstructies, duurzaamheid en innovatieve bouwsystemen. Je
vervaardigt ontwerp- en uitvoeringsberekeningen voor alle voorkomende
constructies in hout. Je hebt oog voor zowel de grote lijnen, de hoofdopzet van
het constructieve ontwerp als voor de maatgevende details. Denken in integrale
oplossingen en varianten is een tweede natuur. Ten behoeve van de planning en
het budget inventariseer je het benodigde rekenwerk. Je bewaakt de technische
uitgangspunten van het constructieve ontwerp en signaleert wanneer hiervan
wordt afgeweken. Je volgt de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied
van houtconstructies en hebt interesse voor digitalisering.
Daarnaast vind je het leuk om samen te werken in een klein, hecht en divers
team. Met elkaar maak je mooie en haalbare houtconstructies voor onze
klanten.
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Zoek jij
• Een baan waarmee je bijdraagt aan een duurzamere wereld
• Een organisatie waar ontwikkeling en innovatie voorop staan
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder medewerkersparticipatie
Heb jij
• Een oog voor goede detaillering
• Een hart voor duurzaamheid
• Een gevoel voor krachtswerking
Dan maken wij graag kennis met je! Wil je direct solliciteren? Stuur dan jouw CV
en motivatie naar info@luning.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
Gert-Jan Rozemeijer (026 368 3480 of g.rozemeijer@luning.nl).
Wil je meer weten over Lüning of de projecten waar jij een bijdrage aan kan
leveren? Kijk dan op www.luning.nl.
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