
Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland. 
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met 120 collega’s 
voor opslag, recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen zich ook over 
nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties geven we een veilig en 
duurzaam tweede leven. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

TECHNISCH TEKENAAR/ONTWERPER M/V FULLTIME

Inzicht geven aan goed werk
Je draagt als technisch tekenaar/ontwerper vanaf het begin bij aan het succes van de 
afdeling Ontwerp, Inrichting & Beheer. Met jouw werk zet je de lijnen uit, bepaal je de 
mogelijkheden en geef je de grenzen aan.

Projecten krijgen vorm bij jou
Als de specialist maak je civieltechnische detailontwerpen, bestek- en werktekeningen.  
Ook maak je 3D ontwerp- en terreinmodellen en zijn de 3D-visualisaties van jouw hand.  
Je bent direct betrokken bij de interne afstemming en eindverantwoordelijk voor het  
opstellen en vrijgeven van tekeningen. Na oplevering van projecten actualiseer en  
reviseer je de relevante tekeningen. Ook het cruciale beheer van het tekeningensysteem  
en -archief behoort tot je takenpakket.

Waar ben je goed in?
Als tekenaar/ontwerper civiele techniek combineer je ruimtelijk inzicht aan gevoel voor 
detail. Je bent nauwkeurig, hebt je zaken op orde en werkt zelfstandig. Je werkt en denkt 
op hbo-niveau, en dat liefst in de context van civiele techniek of vergelijkbaar. We vragen 
minimaal 4 jaar relevante ervaring. Je hebt kennis van ontwerpprocessen. AutoCAD 2D en 
AutoCAD Civil 3D hebben weinig geheimen voor je. Kennis van 3D-visualities is een pré. 
Rijbewijs B is noodzakelijk.

Wat bieden wij?
Een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling, en een salaris tussen  
3.890,-- en 4.844,-- euro bruto per maand met persoonlijk budget van 13,19% en  
13 ADV-dagen (bij een 38-urige werkweek, cao GEO). Onze uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden omvatten onder meer een uitgebreide pensioenregeling, een ruim 
aantal vakantiedagen en een vitaliteitsbeleid.

Kom praten!
Bij interesse neem graag contact op met Robin Koggel van Eminent op 06 - 30 39 16 82 
of stuur direct je motivatiebrief en CV naar r.koggel@eminentgroep.nl. Herbert Kers (hoofd 
Ontwerp, Inrichting & Beheer) vertelt je graag meer over de functie als je daar inhoudelijke 
vragen over hebt: 06 - 82 82 54 33 of kijk opwww.afvalzorg.nl/werken-bij. 

Zijn onze tekeningen
bij jou in goede  
handen?


