02 TECHNISCH ONTWERPEN Niveau g
Doel:

Vervaardigt alle soorten tekeningen, ook complexe detailtekeningen.
Werkt de tekeningen uit in BIM. Adviseert de ontwerper ten aanzien
van technisch bouwkundige zaken. Controleert tekenwerk van derden. Begeleidt andere technisch ontwerper(s). Bewaakt en neemt
kennis van ontwikkelingen binnen de bouwtechniek.

in. Is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften. Denkt
mee over materiaal- en bouwtechnische mogelijkheden. Houdt
rekening met voorgaande en nog volgende fasen. Denkt inventief
mee bij zich voordoende problemen en draagt oplossingen aan. Vaak
indirect toezicht door overleg. De aanmerkelijke problemen vereisen
in verband met de noodzakelijke structurering en / of nauwkeurige
afweging de nodige ervaring.
Heeft interne contacten met eigen en ook met andere afdelingen. De contacten zijn van belang voor een vlotte voortgang en voor plannings- en
afstemmingsactiviteiten. Stuurt (soms) andere technisch ontwerper(s) aan.

Relevante competenties:

Afbreukverantwoordelijkheid

Samenwerken extern, initiatief, organisatievermogen, besluit
vaardigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid,
technisch inzicht.

Heeft regelmatig externe contacten gericht op het verkrijgen van informatie en afstemming. Verstoringen belemmeren sterk de voortgang van de werkzaamheden en het realiseren van tekeningen van
hoge kwaliteit.
Fouten in maatvoering, specificaties en / of detaillering veroorzaken
tijdverlies en leiden daardoor tot flinke financiële schade en / of imago
verlies.
Fouten worden door zelfcontrole en enige controle op hoofdlijnen
door leidinggevende tijdig ontdekt en hersteld.
Discretie is soms vereist ten aanzien van (onderdelen van) speciale
projecten.

Verrichten van al het voorkomend tekenwerk uit alle fasen van een
project, al of niet met behulp van tekenprogrammatuur.

Voorbeeld activiteiten:

Karakteristieken

Complexiteit
Bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van tekeningen
van ingewikkelder aard uit alle onderscheiden fasen van een project.
De functie kent ook constructieve, esthetische en economische aspecten. Schakelt regelmatig om tussen en binnen de projecten en in verband met begeleiding. Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig
onder tijddwang.
Vooropleiding op HBO Bouwkunde niveau, aangevuld met enkele
specifieke bouwtechnische cursussen en kennis van en ervaring met
tekenprogrammatuur. Bijblijven op vakgebied en op het gebied van
relevante wet- en regelgeving.

Werkomstandigheden
Kantooromstandigheden, grootste gedeelte van de dag beeldschermwerk.

Regelcapaciteit
Deelt op basis van mede zelf vastgestelde prioriteiten de eigen tijd
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