02 TECHNISCH ONTWERPEN Niveau k
Doel:

Regelcapaciteit

Coördineren, controleren (naar plaats en tijd) en bewaken van al het
tekenwerk binnen het bureau.

Deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen tijd
optimaal in. Is bij de aanpak van de uit te voeren en te organiseren
werkzaamheden gebonden aan doel en middelen. Adviseert over
bouw- en materiaaltechnische mogelijkheden. Inlevingsvermogen is
vereist in intenties van ontwerper c.q. opdrachtgever. Indirect toezicht
door raadpleging van of overleg met de leiding. De aanmerkelijke problemen vereisen inzicht in de gehele materie en ruime ervaring met
het bouwproces zowel bouwtechnisch alsook organisatorisch.
Heeft vele intensieve interne contacten met eigen en andere afdelingen,
met ontwerpers / architecten en leiding. De contacten zijn van belang
voor de coördinatie, voortgang en hoge kwaliteit van de productie en
voor het realiseren van de planning.
Geeft leiding aan een tiental medewerkers.

Voorbeeld activiteiten:
Geeft leiding aan alle tekenwerkzaamheden. Plant, coördineert en
controleert alle tekenwerkzaamheden. Werkt tekeningen uit in BIM en
controleert ingevoerde tekeningen. Bewaakt kwaliteit en tijdschema’s.
Levert bijdragen aan het ontwerp. Stelt mede het beleid vast voor zaken
als automatisering van het tekenwerk en keuzes m.b.t. de programmatuur. Overlegt, in- en extern, met betrekking tot projectvoortgang.

Relevante competenties:
Samenwerken extern, initiatief, organisatievermogen, besluitvaardigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid,
technisch inzicht.

Afbreukverantwoordelijkheid
Heeft frequent belangrijke externe contacten gericht op het verkrijgen
van informatie en afstemming. Verstoringen verminderen de kwaliteit
van de werkzaamheden en belemmeren het realiseren van de planning
en de onderlinge afstemming.
Fouten in planning, coördinatie en tekenwerk veroorzaken omvangrijke
stagnaties en leiden daardoor tot flinke financiële schade en imago-verlies.
Fouten worden door zelfcontrole en enige bemoeienis van anderen
tijdig ontdekt en hersteld.
Discretie is vereist ten aanzien van speciale projecten en van persoonsgegevens.

Karakteristieken

Complexiteit
Bouwtechnische functie, gericht op het (laten) uitwerken van alle
soorten tekeningen. De functie kent aspecten van technische, constructieve, esthetische, administratieve en commerciële aard, alsmede
leidinggevende aspecten. Schakelt frequent om als gevolg van bemoeienis met verschillende projecten in alle stadia en in verband
met (bege)leiding. Hoge tot zeer hoge accuratesse is vereist. Werkt
regelmatig onder tijddwang.
Vooropleiding op HBO Bouwkunde niveau, aangevuld met een aantal
op de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en ervaring met
tekenprogrammatuur. Bijblijven op het vakgebied, onder andere door
het bijhouden van vakliteratuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en
het volgen van seminars.

Werkomstandigheden
Kantooromstandigheden. Bezoekt af en toe projecten.
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