VACATURE

ONTWERPER
(M/V) 1,0 FTE

Heb je gevoel voor design en techniek? En ben je klaar voor een nieuwe
uitdaging? Solliciteer dan op de vacature van ontwerper. In de rol van
ontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken en coördineren
van (complexe) ontwerpen voor diverse projecten en werk je deze
uit tot een uitvoeringsontwerp. Het betreft een zelfstandige functie
in een professionele omgeving waarbij de werkzaamheden zich
zowel in de initiatief- en tenderfase als uitvoeringsfase bevinden. Als
ontwerper werk je mee aan uitdagende projecten voor interessante
opdrachtgevers. Je bent gedreven, creatief en denkt in oplossingen. Je
bouwt mee aan het onderscheidend vermogen van OHPEN Ingenieurs.

JE TAKENPAKKET BESTAAT ONDER ANDERE UIT:
• het opstellen en bewaken van de ontwerpplanning;
• het opstellen, verifiëren en vrijgeven van ontwerpdocumenten;
• het analyseren en uitwerken van technische specificaties;
• richtlijnen geven over het ontwerpproces en aangeven van mogelijke alternatieve
oplossingen;
• overleggen met de werkvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het
realiseren van het ontwerp;
• contacten onderhouden met de opdrachtgever.

JOUW PROFIEL
• afgeronde technische HBO opleiding;
• bij voorkeur enkele jaren ontwerpervaring met AutoCAD, BIM, Civil 3D en/of Revit;
• kennis van diverse (geïntegreerde) contractvormen;
• accuraat, leergierig en zelfstandig;
• creatief/out of the box en oplossingsgericht.

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN

SOLLICITEER NU!
Stuur je brief en CV naar
vacatures@ohpen-ingenieurs.nl
Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je
contact opnemen met René
Garlich, tel. 06 - 13 13 44 45.

OHPEN is een onafhankelijk opererend advies- en ingenieursbureau voor de
openbare ruimte. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten voor de grond,
weg- en waterbouw, milieutechniek en groenvoorzieningen. Wij bieden uitdagende
werkzaamheden voor gerenommeerde opdrachtgevers en veel afwisseling door
diverse projecten. Wij geven medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en
ambities te realiseren. Teamwork en topprestaties, daar draait het om bij OHPEN!
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