TECHNISCH TEKENAAR / ASSISTENT PROJECTLEIDER
PROFIEL:









Je hebt een opleiding technisch of bouwkundig tekenen (of gelijkaardig door ervaring)
Je hebt vlotte kennis StabiCad 2D. Revit is reeds gekend of je bent bereid om dit aan te leren
Je hebt een sterk technisch & ruimtelijk inzicht
Je hebt een passie voor bouw, en specifiek ventilatie
Je zorgt voor een heldere communicatie naar jouw medewerkers toe
Je bent zeer resultaat- en klantgericht
Je kan vlot in een team werken
Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.

FUNCTIEBESCHRIJVING:
Je bent een belangrijke schakel in de ontwerpfase en je werkt nauw samen met de projectleider om
de beste oplossing per project te vinden.
Ter voorbereiding van de productie van de luchtkanalen en de daaropvolgende montage teken je de
uitvoeringsplannen voor de plaatsing van de luchtkanalen uit op computer. Je communiceert met de
projectleiders en past de plannen aan waar nodig zodat deze voldoen aan alle normen.
Eveneens verzorg je de voorbereiding van de materialen, bestellingen en opvolging voor de
projectleider. Je hebt voldoende technisch inzicht door vorige werkervaring of de juiste diploma’s op
zak om kwaliteit te leveren.

WIJ BIEDEN:
Werken voor Stokjes betekent werken voor een groeiend familiaal bedrijf in een uitdagende sector.
Wij bieden een prettige & dynamische werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s. Als
familiaal bedrijf geven wij een grote zelfstandigheid bij de uitoefening van de functie. De medewerker
staat bij ons centraal en er wordt actief geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling & groei. Wij bieden
een competitief verloningspakket, aangevuld met een aantal extralegale voordelen. Bovendien kom
je terecht in een nieuw kantoor en een file vrije omgeving.

INTERESSE?
Contacteer Jeroen Michiels! (013 46 09 80 of admin@stokjes.be)

OVER STOKJES
Stokjes NV werd 25 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot dé referentie in luchtbehandeling & ventilatietechnieken.
Dankzij steeds strengere isolatienormen van de gebouwen is luchtbehandeling een belangrijke topic geworden. Om als geen
ander in te spelen op deze behoeften heeft Stokjes er steeds voor gekozen om mee te denken met zijn klanten. Het bedrijf houdt
zich dus niet alleen bezig met de uitvoering van werken. Naast eigen productielijnen voor rond & rechthoekige kanalen, neemt
Stokjes ook bij het studie-, reken- en bovenal aanpaswerk, het heft in handen. Zo slagen zij erin om systemen onmiddellijk aan
te passen aan de noden van een gebouw zonder aan kwaliteit in te boeten.
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