ONTWERPER INSTALLATIETECHNIEK – ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Galjema Technisch Adviesbureau is een goed in de markt bekend staande en groeiende organisatie
met een hecht team en korte communicatielijnen.
Wij hebben plaats in ons team voor een ontwerper elektrotechnische installaties, een functie die je in
afstemming met onze projectleiders en adviseurs zelf vorm kunt geven.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag meewerken aan de diverse interessante
projecten van Galjema in de sector utiliteit? Wij maken graag een afspraak met kandidaten die
voldoen aan onderstaand profiel.
Als ontwerper werk je zelfstandig onze projecten in detail uit conform de geldende NEN-voorschriften
en overige normen. Je assisteert de projectleider bij het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding en zorgt
voor een optimaal resultaat in tijdbesteding en kwaliteit. Daarnaast zorg je voor afstemming en
coördinatie als er meerdere vakdisciplines bij betrokken zijn. Je begeleidt en coacht
modelleurs/tekenaars in hun werkzaamheden. Je rapporteert aan de projectleider en bij afwezigheid
vervang je deze voor lopende zaken.
Algemeen beheers je alle ontwerpfacetten van het vakgebied, waaronder begroten, het maken van
berekeningen en het schrijven van bestekken. Dit alles volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden in alle projectfasen, waaronder afstemming
en coördinatie van de werkzaamheden met meerdere vakdisciplines;
 Het zelfstandig in detail uitwerken van projecten en het bijhouden van projectdossiers;
 Het assisteren en eventueel vervangen van de projectleider in alle projectfasen;
 Het begeleiden van modelleurs/tekenaars;
 Rapportage van de resultaten aan de projectleider;
 Het onderhouden van externe projectcontacten;
 Het controleren van eigen werk, het werk van modelleurs/tekenaars en derden.
Functie eisen:
 Een afgeronde HBO opleiding met enkele jaren- werkervaring; een aanvullende opleiding HIT-E is
een pre;
 Kennis en toepassing van regelgeving en normen;
 Kennis van en ervaring met het ontwerpen en begroten van elektrotechnische installaties, het
schrijven van bestekken en het toepassen ontwerprekenmethodieken;
 Je bent flexibel, kunt snel schakelen en de werkzaamheden afronden binnen de afgesproken
tijdsbesteding;
 De bereidheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Wij bieden:
 Een dynamische baan met uitdagende projecten binnen een prettige en informele werksfeer;
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Opleidings- en trainingsmogelijkheden.
Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief met CV naar galjema@galjema.nl Je krijgt z.s.m. een reactie. Heb je
specifiek vragen over de functie? Bel ons dan op nummer: 079-2065080.

