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VACATURE 
4 mei 2018 

 

Over Avant Projects 

Avant Projects is een snel groeiend, creatief no-nonsens bedrijf in het Westland. Wereldwijd levert 

Avant Projects complete water- en elektravoorzieningen voor tuinbouwprojecten. Van ontwerp, 

engineering en productie tot en met het implementeren op locatie. In andere woorden; ‘een 

complete knowhow in een klein maar krachtig en dynamisch bedrijf!’  
 

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in het team van Avant Projects en daarom zoeken we 

naar jou om het team te versterken: 

 

CAD-tekenaar (WTB) 
 

Functieomschrijving 

In de functie van CAD-tekenaar verzorg je alle werk- en productietekeningen in 2D en 3D met 

Revit(MEP). Het betreft ontwerpen, tekenen en assembleren van technische tuinbouwinstallaties 

zoals schakelkasten, irrigatie-units, waterbehandelingssytemen en klimaatinstallaties.  

 

Een opsomming van de belangrijkste taken: 

 Ontwerpen van technische tuinbouwinstallaties;  

 Vertalen van schetsen naar een 2D en 3D productietekening; 

 Verzorgen van alle werk- en productietekeningen (Revit MEP); 

 Uitvoeren van technische haalbaarheidsanalyses (zoals sterkte-, stijfheid-, water- en 

elektraberekeningen); 

 De werkvloer/productie op het juiste moment voorzien van de juiste technische informatie; 

 Ondersteuning van werkvoorbereider, project- en productiemanager; 

 (Praktische) ondersteuning bij het assemblageproces.  

 

Functie-eisen: 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau (richting werktuigbouwkunde, mechatronica, 

industrieel ontwerpen of een verwante engineeringsopleiding); 

 Materiaalkennis;  

 Kunnen lezen van technische tekeningen (bijvoorbeeld in AutoCAD, Revit of Inventor); 

 Tekenvaardigheden in CAD-software (ervaring met Revit is een pré);  

 Gestructureerde manier van werken en punctueel;  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pré); 

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 Proactieve en zelfstandige houding; 

 No-nonsense mentaliteit; 

 Gedreven en de ‘wil’ om te presteren. 
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 Wat heeft Avant Projects jou bieden? 

 Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Een mensgericht dynamisch bedrijf met een no-nonsense cultuur; 

 Een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen; 

 Werken in een hecht, flexibel en energiek team. 

 

Meer informatie/solliciteren? 

Heb je vragen over de vacature en/of functie? Of herken je jezelf in bovenstaande omschrijving en 

durf jij deze uitdaging aan? Neem dan GEEN contact op met Avant Projects, maar met de 

tussenpersoon WEL Engineering. Contactpersoon: J. van den Doel (Email: info@welengineering.nl, 

Tel: 0174 - 73 04 19).  

 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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