Wij zijn op zoek naar een

Technisch tekenaar/ontwerper (40 uur)
Weet jij als geen ander hoe je landmeetkundige
en hydrografische gegevens vertaalt naar
berekeningen en tekeningen waar je collega’s mee
verder kunnen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw taken

Werkzaamheden
Als technisch tekenaar werk je ideeën en meetgegevens
verder uit in technische tekeningen met bijbehorende
oppervlakte en volumeberekeningen. Dat doe je voor de
verschillende ondernemingen binnen de K3 organisatie.
Ook maak je rapportages ter ondersteuning van
vergunningstrajecten.
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• Voorbereiden en controleren van metingen;
• Uitvoeren van oppervlakte- en volumeberekeningen aan
de hand van 2D/3D modellen;
• Opstellen van een grondbalans naar aanleiding van
aangeleverde metingen, peilingen en boorgegevens;
• Verwerken van landmeetkundige en hydrografische
gegevens in software als AutoCad (Civil3D), PDS2000
en ArcGIS;
• Visualiseren (sfeerimpressies, technische tekeningen)
van projecten die zich nog in de ideefase bevinden;
• Afstemmen van gegevens tussen landmeters en interne
opdrachtgevers;
• Ondersteuning van de afdeling Gebiedsontwikkeling
in vergunningstrajecten d.m.v. het maken van
vergunningstekeningen en opstellen van rapportages;
• Uitwerken en aanleveren van gegevens voor
de projectadministraties van de relevante K3
dochterondernemingen.
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Wij bieden:
• een aanstelling van 1,0 fte (40 uur);
• een 13e maand;
• een goede pensioenregeling;
• het volgen van trainingen gericht op de
werkzaamheden;
• een goede werkomgeving en prettige werksfeer.

Wij verwachten dat je:
• een HBO of MBO+ hydrografische of landmeetkundige
achtergrond hebt, bijv. weg- en waterbouw of Larenstein;
• kennis hebt van AutoCad (Civil3D), PDS2000 en ArcGIS;
• oog hebt voor detail;
• creatief bent;
• uitstekende communicatieve vaardigheden hebt;
• een teamspeler bent.

Over K3
De K3 organisatie is een veelzijdig bedrijf. Met onze
ondernemingen werken we aan landschappen voor de
toekomst. We winnen de (bouw)grondstoﬀen zand, grind
en klei, transporteren het, nemen grond in, verwerken het
en verzorgen het complete pakket aan grondboringen
en bodemonderzoek. Al deze activiteiten combineren
we met duurzame gebiedsontwikkeling; we creëren er
natuur- en recreatiegebieden mee en zorgen ervoor dat
het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren
wordt verminderd. Ook werken we aan de inpassing van
duurzame energie in het landschap. Het kantoor van K3
is gevestigd in Andelst.

www.k3.nl

Meer weten?
Wil je meer weten over de organisatie en/
of de functie, dan kun je contact opnemen
met Iwan Reerink (senior projectleider
Gebiedsontwikkeling) via 024 348 88 54.
Je sollicitatie kun je sturen naar Truus Veens
via werkenbij@k3.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.
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