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Wij zoeken: 
(Junior) Bouwkundig tekenaar / 
Modelleur m/v
Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur 

IEMAND DIE:
•  zich (verder) wil ontwikkelen in het vak van bouwkundig 

tekenaar / modelleur; 

•  graag samen met collega’s werkt aan onze  

prachtige projecten;

•  het een uitdaging vindt om onder leiding van een 

projectleider en (soms) in samenwerking met andere 

collega’s ontwerpen uit te werken in ArchiCad tot een 

bouwkundige tekening in alle fasen van  

het bouwproces; 

•  daarnaast het als een uitdaging ziet ook 

werkvoorbereiding (plan van aanpak, calculaties, etc.) - 

op termijn - tot zijn verantwoordelijkheden te hebben;

• aandacht en gevoel heeft voor detail;

• nauwkeurig is in en kritisch is op zijn eigen werk;

•  bouwkundige vraagstukken met beide handen aanpakt 

en dit juist het leuke vindt aan het werk;

•  een echte teamplayer is, maar ook heel goed 

zelfstandig kan werken;

• initiatief en inzet toont en vooral proactief is.

WIJ ZIJN:
•  een klein team gedreven professionals met passie voor 

het werk;

•  specialist in restauratie, uitbreiding en herbestemming 

van monumentale gebouwen;

•  sterk in specifieke nieuwbouwprojecten zoals woon-, 

verenigings- en schoolgebouwen;

•  een bureau dat de klant volledig ontzorgt: 

vergunningsaanvraag, onderhoudsbeheer, inspecties, 

haalbaarheidsstudies, projectplannen, projecttoezicht, 

etcetera;

•  een betrouwbare partner die prachtige projecten heeft 

uitgevoerd en op de planning heeft staan;

•  al meer dan 30 jaar actief voor onze klanten en een 

mooie organisatie om voor te werken;

•  Lakerveld; kijk maar op onze website  

lakerveld-noordeloos.nl

JIJ BRENGT:
•  een positieve bijdrage aan de teamspirit, een gezonde 

dosis werklust en een kritische, maar heel positieve 

houding;

•  een (bijna) afgeronde opleiding op MBO-niveau in 

bouwkundige richting;

• bij voorkeur ervaring met ArchiCAD en/of Revit.

WIJ BIEDEN:
•  een organisatie waar je veel vrijheid krijgt, met een 

prettige en collegiale werksfeer;

•  je de mogelijkheid om je kennis en ervaring te 

ontwikkelen en toe te passen op onze projecten;

•  kansen in overvloed om je nog verder te ontwikkelen in 

je vak (herbestemming, nieuwbouw, restauratie);

•  de uitdaging om betrokken te zijn bij de verdere 

ontwikkeling van ons bureau;

•  een goed arbeidsvoorwaardenpakket  

(CAO architectenbureaus).

WIL JIJ?
•  Dan willen we graag vrijblijvend met je in gesprek.  

Laten we gauw contact met elkaar opnemen.

•  Stuur je sollicitatie met motivatie naar  

info@lakerveld-noordeloos.nl.   

•  Wil je meer informatie over de functie dan kun je 

contact opnemen met Henk Lakerveld (0183-582 

600).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 

begrepen, maar niet op prijs gesteld.


