Vacature Bouwkundig modelleur
Als bouwkundig modelleur werk je in een team van deskundige collega’s aan uiteenlopende projecten.
Je bent een teamplayer maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken. Hierbij zijn je bouwkundige
kennis en ervaring van essentieel belang.

Welke uitdaging bieden wij?
Wij zijn de Witte Oss. Al een eeuw zijn wij een full-service
architectenbureau waarbij architectuur, projectmanagement en
bouwadvies centraal staan. Onze passie is het ontwerpen van een
gebouwde omgeving die positief bijdraagt aan het welzijn van de
mens. Uiteraard hebben we niet alleen oog voor het ontwerp van
een gebouw, maar ook voor de engineering en de daadwerkelijke
realisatie.

•

open en fijne werkomgeving met
betrokken en deskundige collega’s

•

teamplayer en zelfstadig werkend

•

minimaal 5 jaar relevante ervaring

•

volop in ontwikkeling op het gebied
van BIM, Biobased en Circulair bouwen

Wij krijgen van onze klanten vaak terug dat onze expertise een bijdrage levert aan een creatieve,
doortastende en een integere werkwijze. Naast onze bouwkundige deskundigheid hebben we onze
teamgeest hoog in het vaandel staan. Daglicht en een groene omgeving staan bij ons centraal, het
is onze cultuur, hiermee is ons werk van nature duurzaam. Een greep uit onze projecten, zoals in de
woningbouw, het onderwijs, de zorg en publieke gebouwen, staat op onze website.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een bouwkundig Modelleur die creatief kan denken, zelfstandig is en goed functioneert in
een op elkaar ingespeeld team. Heb jij minimaal een opleiding HBO Bouwkundige afgerond en 5 jaar
relevante ervaring als bouwkundig tekenaar / modelleur? Heb je daarbij een goede dosis bouwkundige
kennis en werk je als vanzelf met CAD en BIM programmatuur? Wanneer je dan ook nog van aanpakken
houdt en flexibel bent, gaan we graag met je in gesprek over een mooie toekomst binnen ons bureau.
Affiniteit met architectuur en in het bijzonder met onze visie ‘Licht en Groen’ is een pré.

Wat heeft De Witte Oss jou te bieden?
Ons bureau bestaat in 2022 precies 100 jaar. Sinds november 2021 zijn we verder gegaan onder onze
huidige naam De Witte Oss. Een full-service architectenbureau gestoeld op de pijlers Architectuur,
Projectmanagement en Bouwadvies. Hiermee zijn we niet alleen in staat om veelzijdige en complexe
opdrachten geheel op ons te nemen, maar kunnen we ook specifiek één van onze pijlers inzetten.
Ons kantoor in Oss ademt, in lijn met onze architectuurvisie ‘Licht en Groen’, een lichte en natuurlijke
sfeer. Een prettige werkomgeving om samen te werken, waarbij het persoonlijke contact met je collega’s
centraal staat. Je hebt een dynamische functie binnen een lerende organisatie met volop kansen om
jezelf te blijven ontwikkelen. Voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is de CAO voor
architectenbureaus de basis inclusief de daarin opgenomen salariëring. We bieden je een werkverband
van 32 tot 40 uur.

Wat staat je te doen?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ferry Appelhof (directeur en
projectmanager) via 06 - 174 52 358 of ikwiljulliecollegaworden@dewitteoss.nl

