Vacature
Luister jij onderweg naar kantoor naar podcasts? Of check je ‘s ochtends snel weeronline om te kijken
welke jas je aan moet? Of misschien wil je nog even een tafel reserveren voor een restaurant dit weekend?
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de diensten van NOVEC.
NOVEC, gevestigd in de regio Utrecht, is de grootste onafhankelijke aanbieder van neutrale
telecominfrastructuur in Nederland. Als dienstverlener op het gebied van telecommunicatie, richten we ons
op bouw van- en de verhuur van bestaande infrastructuren. Onze organisatie heeft grote beursgenoteerde
bedrijven als klant.
Uniek is het ondernemende karakter van ons bedrijf. Stilstaan is achteruitgang en daarom zijn we volop in
beweging en steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de business uit te breiden!
Waarom werken bij NOVEC? Kom je bij NOVEC werken dan kies je voor een jong, dynamisch,
gerenommeerd bedrijf. Waar eigen ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden belangrijk gevonden wordt.
We op zoek naar een:

Technisch tekenaar (36-40 uur)

Wat doe je als technisch tekenaar bij NOVEC?
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van het technisch tekenwerk en de documentatie daarvan. Voert
hiervoor overleg met betrokkenen. Je bewaakt volledigheid en actualiteit van de opgeslagen informatie en
documentatie. Stemt de verdeling van de werkzaamheden af met collega/inhuur tekenaars en ziet toe op de
uitvoering daarvan.
Je stelt het tekeningenbeleid op en houdt dit actueel. Je verzorgt het functionele beheer van de software
applicaties m.b.t. tekenwerk en documentatie. Adviseert over benodigde applicaties en updates en
assisteert bij de invoering ervan. Je bent verantwoordelijk voor actuele informatie over maststerkte en de
risico’s van de sites. Je voert hiervoor metingen en berekeningen uit, of laat deze uitvoeren. Je onderhoudt
kennis op genoemde kennisgebieden. Kent de nationale en internationale ontwikkelingen in wetgeving en
regulering op het gebied van sterkte van constructies. Adviseert over kansen en risico's op deze gebieden
en registreert de informatie in de databases van NOVEC.
Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van en het adviseren over de aanvragen van klanten om
zendsystemen te plaatsen vanuit het oogpunt van maststerkte, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.
Voert hiervoor metingen en berekeningen uit, of laat deze uitvoeren.
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een systeem dat van alle opstelpunten de
benodigde informatie m.b.t. maststerkte en mastbelasting bevat. Draagt hierbij zorg voor de gewenste
analyses en rapportages. Analyseert en adviseert over toekomstige ontwikkelingen. Verantwoordelijk voor
benodigde aanpassing van het systeem aan de veranderende omgeving, toekomst verwachtingen en de
wensen vanuit de organisatie.

Wat verwachten we van jou?
Je bent en werkt nauwgezet en accuraat. Je zet je in om samen met anderen een gesteld doel te bereiken.
Je stuurt op kwaliteit, kwantiteit en doorlooptijd.
Je brengt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering naar voren. Je bent kritisch en corrigeert werk van jezelf
en/of anderen. Je kan goed samenwerken.

Verder heb je:
•
•
•
•

MBO+/HBO niveau.
Kennis en ervaring van het tekenpakket Autocad.
Affiniteit met technische constructies.
Kennis en ervaring op grensvlak administratief en technisch.

Reageer!
Enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaande profiel? Dan nodigen we je harte uit te reageren.
Graag je reactie voorzien van CV mailen naar NOVEC t.a.v. solliciteren@novecmasten.com
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