
ontwerpers ● ingenieurs ● adviseurs 

 

In verband met een aantal interne ontwikkelingen zijn wij met spoed op zoek naar een: 

(junior) bouwkundig tekenaar 
 

De functie 

Als (junior) bouwkundig tekenaar maak je bouwkundige tekeningen in alle fasen van het 

bouwproces en toets je deze aan de geldende regelgeving. Het tekenwerk wordt met name 

uitgevoerd in Revit. Daarnaast houd jij je bezig met diverse bouwkundige vraagstukken die 

binnen een bouwadviesbureau voorkomen. Het is de bedoeling dat  je na het inwerktraject 

een eigen project portefeuille  gaat beheren. Tijdens je werk heb je regelmatig contact met 

onze opdrachtgevers en andere betrokken partijen.  
  

Jij 

Jij bent: 

-  flexibel en nauwkeurig  

-  in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken 

-  bereid om je verder te ontwikkelen 

 

Je beschikt over: 

- parate bouwkundige kennis en detailtechnisch inzicht  

- kennis en ervaring met Revit en AutoCad  

- basis kennis en ervaring met Sketchup en EPC berekeningen 

  maken is een pré  

- goede communicatieve vaardigheden 

- gevoel voor humor 

- HBO werk- en denkniveau  

- ca. 1-2 jaar werkervaring. 

 

Ook starters nodigen wij uit te reageren! 

 

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan aan met  natuurlijk prima 

arbeidsvoorwaarden volgens onze CAO. 

 

  

 

Wij 

BOS bouwadvies bv heeft vanaf de start 

in 1994 in tal van bouwprojecten haar 

meerwaarde bewezen. Onze projecten 

zijn zeer divers en variëren van een 

eenvoudige verbouwing tot utiliteitsbouw 

en van ontwerpen tot projectbegeleiding.  

Enige jaren geleden heeft BOS 

bouwadvies haar eigen vastgoed-

beheersysteem ontwikkeld (DigiCarto) 

hiermee hebben vastgoedbeheerders op 

zeer eenvoudige wijze hun vastgoed altijd 

24/7 up to date in beeld. 

Onze opdrachtgevers zijn zowel 

particulieren, bedrijven, instellingen als 

overheden die kiezen voor kwaliteit, 

flexibiliteit en klantgerichtheid.   

De cultuur binnen ons bedrijf is informeel 

en  open,  

 

Interesse? 

Herken jij jezelf in onze functie-

omschrijving en cultuur en sluit deze aan 

op jouw profiel?  

Stuur dan je sollicitatiebrief samen met je 

CV z.s.m. naar   

 

BOS bouwadvies bv  

T.a.v.  Annelies Bonnema 

Midden Engweg 27 

3882 TS  Putten 

via e-mail mag natuurlijk ook: 

annelies@bosbouwadvies.nl 

 

Voor nadere informatie over de functie 

kun je contact opnemen met Hanno van 

der Mark (directeur) telefoonnummer  

0341 – 361 362 of kijk op onze website  

ww.bosbouwadvies.nl 

 

 

 

 

 

 


