
B-invented is op zoek naar een enthousiaste student die bij ons komt tekenen!B-invented is op zoek naar een enthousiaste student die bij ons komt tekenen!

De unieke en technische omgeving Strijp-T en een team dat dagelijks werkt aan het optima-De unieke en technische omgeving Strijp-T en een team dat dagelijks werkt aan het optima-
liseren van bouwprocessen. Ben jij de werkstudent die dit team komt versterken en naast je liseren van bouwprocessen. Ben jij de werkstudent die dit team komt versterken en naast je 
studie ervaring op komt doen om je nog beter voor te bereiden op je toekomst?studie ervaring op komt doen om je nog beter voor te bereiden op je toekomst?

Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? 
B-invented is dé engineerings-expert waarbij betrokkenheid en integrale aanpak centraal B-invented is dé engineerings-expert waarbij betrokkenheid en integrale aanpak centraal 
staan. Bij ons werken constructieve en bouwkundige experts, modelleurs, tekenaars en staan. Bij ons werken constructieve en bouwkundige experts, modelleurs, tekenaars en 
architecten. Daarnaast hebben we via zusterbedrijven B-smart fundering en B-happy realisa-architecten. Daarnaast hebben we via zusterbedrijven B-smart fundering en B-happy realisa-
tie nauw contact met uitvoerende collega’s en partners op de bouw. Samen maken we vette tie nauw contact met uitvoerende collega’s en partners op de bouw. Samen maken we vette 
projecten waar we trots op zijn.projecten waar we trots op zijn.

Je werkt als tekenaar in een integraal team dat vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering Je werkt als tekenaar in een integraal team dat vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering 
bezig is met maakbare oplossingen en continue optimalisaties. De rol die je precies zult ver-bezig is met maakbare oplossingen en continue optimalisaties. De rol die je precies zult ver-
vullen richten we in naar je ambities. Groeien is dus zeker mogelijk!vullen richten we in naar je ambities. Groeien is dus zeker mogelijk!

Wie ben jij? Wie ben jij? 
Gaat jouw hart sneller kloppen van het vertalen van engineeringsinformatie naar tekeningen, Gaat jouw hart sneller kloppen van het vertalen van engineeringsinformatie naar tekeningen, 
die vervolgens gecommuniceerd worden met gemeenten, de productie en uitvoerende par-die vervolgens gecommuniceerd worden met gemeenten, de productie en uitvoerende par-
tijen van projecten? Dan ben jij de geschikte kandidaat! Bovendien ben je:tijen van projecten? Dan ben jij de geschikte kandidaat! Bovendien ben je:

- enthousiast, gedreven en creatief;- enthousiast, gedreven en creatief;
- gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;- gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;

Enthousiast geworden? Enthousiast geworden? 
Contact opnemen kan met Ingrid Oosterom op 040-780 51 31 of via vacature@B-invented.Contact opnemen kan met Ingrid Oosterom op 040-780 51 31 of via vacature@B-invented.
com.com.

WERKSTUDENT TEKENAAR GEZOCHT!


