
 

• 3D Bouwkundig tekenaar/BIM-modelleur
• Hoofdconstructeur (bouwkunde) 
• Kopersbegeleider

Architectuur en bouwkunde gaan bij ons hand in hand. In onze ontwerpen draait het 
niet alleen om schoonheid, maar ook om technische kwaliteit. Wij leveren een 
totaalconcept: vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Of het nu gaat 
om woningbouw, utiliteitsbouw of stedenbouw. 

In onze gebouwen draait het om mensen. Zij moeten er plezier aan beleven. Nu 
en in de toekomst. We zijn Noord-Hollands nuchter èn ambitieus. No nonsense.  
We doen wat we zeggen. We durven te dromen, maar staan met beide benen op 
de grond. Wij zijn TBE-ZA architecten en ingenieurs.

Kom jij ons team versterken?

Spreekt dit je aan? En zoek je een baan in een dynamisch en  
ambitieus team? Stuur dan je motivatie en je CV naar:  
info@tbe-za.nl t.a.v. Bert Verweij. Of bel: 0299-363468.
   
TBE-ZA architecten en ingenieurs 
Julianaweg 141 
1131 DH Volendam
www.tbe-za.nl

Bij ons vind je een informele werksfeer. Iedereen is gelijk. Korte lijnen en vertrouwen, 
dat vinden wij belangrijk. Zowel binnen als buiten onze organisatie. We doen het 
samen, met elkaar en met onze klanten. 

We zijn jong en ervaren. Bouwkundige ervaring koppelen we aan een jong ontwerp-
team. Wij blijven ons ontwikkelen, door elkaar uit te dagen, nieuwsgierig te zijn en 
door te onderzoeken. Zo komen we tot creatieve oplossingen.

 

Wij hebben drie vacatures: Bij ons draait het om mensen  

Word jij onze nieuwe collega?



Je verzorgt het uitwerken, detailleren en uittekenen van grote en kleine projecten 
in woningbouw en utiliteitsbouw. Je verricht werkzaamheden vanaf de ontwerpfase 
tot en met de oplevering van een project, zelfstandig èn in teamverband.  
Je durft initiatief te nemen, werkt zelfstandig en hebt een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel.  
 
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of eventueel MBO+.  
Je bent BIM-modelleur (Revit) en kan overweg met Autocad en Microsoft 
Office.

Je maakt constructieve ontwerpen volgens klantspecificaties, dient rapporten in via 
OLO en controlereert de berekeningen van derden. Je bestudeert en analyseert 
de voor de constructie relevante projectdocumenten en je geeft samen met de 
tekenaar/modelleur advies over tekenwerkzaamheden. Verder bewaak je de 
kwaliteit van het uitgevoerde werk. 

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde. Je hebt gewerkt  als hoofd-
constructeur en beheerst de rekenprogramma’s: Matrix Frame, Technosoft en 
VNK. Je hebt ervaring met funderingstechniek, beton-, staal- en houtconstruc-
ties. Je werkt zelfstandig en je kan overweg met Revit, Autocad en Microsoft 
Office.

Hoofdconstructeur 3D Bouwkundig tekenaar/BIM-modelleur

Kopersbegeleider

Je begeleidt en ondersteunt kopers van woningen of appartementen tijdens de 
realisatiefase. Je houdt contact met kopers, opdrachtgevers en aannemers. Je maakt 
kopersoverzichten en vertaalt koperswensen naar meer- en minderwerklijsten 
waarvoor je ook het tekenwerk verzorgt. Je durft initiatief te nemen, werkt 
zelstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Bouwkunde of eventueel MBO+. 
Je beheerst Revit of bent bereid dit te leren. Je hebt ervaring met Autocad en 
Microsoft Office. Verder beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
Je bent open en communicatief vaardig. 


