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Uw functie:
• In ons intern studiebureau zal u mee verantwoordelijk zijn voor het maken 

van ontwerpplannen, volume- en voorontwerpstudies en het opmaken van 
typelay-outs van woningen tot appartementsgebouwen en meer.

• U vertaalt de wensen van de klanten feilloos naar een (bouw)technisch 
uitvoerbaar dossier voor de eindklant a.d.h.v. verschillende beschikbare 
informaticatools zoals Outlouk, Sketchup, Autocad, Excel, etc. en dit 
in nauwe samenwerking met enerzijds interne diensten verkoop en 
uitvoering.

• U hebt een kritisch oog voor het bewaken van de interne kwaliteitsnormen 
en detaillering.

Uw profiel:
• U bent bouwtechnisch tekenaar of gelijkwaardig door ervaring.

• U heeft relevante ervaring in soortgelijke functies en heeft een gepaste 
opleiding gevolgd.

• De kandidaten beschikken over een bouwtechnische achtergrond, kennis 
van Autocad en Excel, kunnen goed in teamverband samenwerken, zijn 
communicatief, oplossings- en resultaatgericht en zijn vertrouwd met 
bouwtechnische documenten.

• Daarnaast ben je klantgericht en hebt een drive om onze klanten centraal 
te stellen.

• Door actief klanten te begeleiden word je één van de gezichten van Van 
Looy Bouwgroep.

• Je bent in je element als je snel kan schakelen en het beste advies kan 
geven!

• U bent dus in staat relevante ervaring voor te leggen m.b.t. overleg en 
begeleiding van onze eindklanten.

• Basiskennis van het Frans is hierbij een vereiste. U bent proactief, 
probleemoplosser en werkt gestructureerd.

Aanbod:
• Voor deze functie bieden wij een vast voltijds bediendencontract met 

extralegale voordelen, verloning in functie van leeftijd, capaciteiten en 
diploma.

• Een job in een jonge dynamische en creatieve werkomgeving met zeer 
veel uitdagingen, waar de resultaten tastbaar zijn.

BOUWKUNDIG 
TEKENAAR / KLANTEN-
BEGELEIDER (M/V)

VACATURE

VAN LOOY BOUWGROEP NV is een 
snel groeiende projectontwikkelaar 
van residentieel en retail vastgoed. Wij 
ontwerpen, financieren en realiseren 
projecten met architecturale uitstraling 
en klasse op toplocaties in het centrum 
van het land. Kwaliteit, esthetiek, 
duurzaamheid en functionaliteit staan 
steeds centraal in onze realisaties.  
Wegens onze groei hebben wij een 
vacature voor volgende functie.

Wij verwachten uw sollicitatie op:   
info@vanlooybouwgroep.com


