
 

D A T U M    

 

2 3 - 0 7 - 2 0 1 9    

D O C U M E N T   

V A C A T U R E    

Technisch ontwerper/bouwkundig tekenaar 

met groeikansen richting projectleider/-coördinator 
 

 

01-10 Architecten zoekt een enthousiaste Reviteer: een technische ontwerper die het interessant vindt om 

bouwkundige uitdagingen op te lossen. Vind je het geweldig om mooie en bijzondere gebouwen te realiseren? 

Ben je toe aan verandering van werkplek en lijkt het je wat om met uitzicht op hartje Rotterdam verder te 

werken aan je toekomst?  

 

01-10 Architecten is een groeiend Rotterdams ontwerpbureau waar ruim 15 collega’s werken aan een breed 

spectrum van ruimtelijke opgaves in heel Nederland. We werken op alle schaalniveaus, van gebieds-

ontwikkeling tot aan interieur, en doen opdrachten op het gebied van woningbouw, zorg, onderwijs, hotels en 

winkels. Zowel nieuwbouw als transformatie en herontwikkeling. 

 

Toewijding, vakmanschap en denkkracht liggen aan de basis van al onze projecten. Wij houden van 

gelijkwaardig samenwerken, van mensen met goede ideeën, brutale initiatieven en een mentaliteit van 

aanpakken. 

 

Wij bieden:  

 

• Een positie als teamspeler met de focus op bouwkundige uitwerking en modelleerwerk 

• Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid 

• Mooie projecten om aan te werken 

• Een ontspannen en open werkomgeving met focus op de inhoud en op basis van werkplezier 

• Groeimogelijkheden in de richting van projectleider/-coördinator of zelfs verder 

 

Jouw profiel: 

 

• Bouwkundige opleiding (HBO+) 

• Minimaal 3 jaar werkervaring met (woningbouw)projecten 

• Ervaring en affiniteit met  bouwtechnische uitwerking en detaillering 

• Uitstekende beheersing van Revit is een pré 

• Interesse in BIM en de ontwikkelingen op dit gebied 

• Nederlands sprekend en schrijvend 

• Voor minimaal 4 dagen per week, salaris conform CAO voor architectenbureaus 

• Kom je geluk beproeven bij ons ambitieus groeiend bureau, werk in kleine teams met veel eigen 

verantwoordelijkheid en groeikansen 

 

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en Portfolio naar Anouk Steenland: asteenland@eentien.nl, o.v.v. Vacature 

Technisch Ontwerper 


