VACATURE TALA

Vacature: Bouwkundig Engineer
“Door de klimaattransitie komt er meer werk op ons af dan ooit. Je wist het
misschien al, maar onze bouwsector is voor maar liefst 40%
verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Veertig procent! De tijd van mooie
woorden is geweest. Wij willen niet meer wachten. Het nieuwe bouwen
begint hier.“
Ieke Selen – Medeoprichter

Help jij mee om de bouwsector compleet te verduurzamen?
Vooroplopen kan alleen als je op je best bent. Daarom zoeken wij ter
uitbreiding van ons team een onmisbare schakel als het gaat om de
allerbeste woningen. Niet zomaar iemand, maar een bouwkundig engineer
die zijn vak verstaat. Je ontwerpt en berekent constructies, maakt
bouwkundige ontwerpen en voert besprekingen met cliënten. Je werkt
tekeningen voor verbouwingen en woningbouw uit in bouwkundige
detailtekeningen. Voor jou zijn MPG, BENG of vergelijkbare berekeningen
dan ook gesneden koek.
Inderdaad: jij bent verantwoordelijk voor de plannen, ontwerpen en
uitvoering van de bouw. Daarmee bekleed je een spilfunctie binnen onze
organisatie. We bouwen momenteel modelwoningen en er ligt een scala
aan mooie projecten op jou te wachten.

Is dit de rol voor jou?










Je bent een vrolijke en nuchtere persoonlijkheid;
Je hebt technische knobbel;
Je hebt een afgeronde opleiding Bouwkunde;
Je kunt daglicht en ventilatieberekeningen maken;
Je bent in staat om installatieconcepten te doorgronden en te
bedenken;
Je hebt ervaring met BIM-modelleren;
Je hebt ervaring met Archicad (of Revit);
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken;
Je doet wat je beloofd, hebt een passie voor duurzaamheid en
neemt jezelf niet te serieus.

VACATURE TALA

Wat bieden we?
Tala groeit, en jij groeit mee. We zijn duurzaam op alle fronten. Dat geldt
voor onze woningen, maar ook voor ons als werkgever. We ondersteunen
jou actief bij jouw loopbaan. Of het nu gaat over je ontwikkeling als
vakmens of het vinden van de goede mix tussen privé en werk.
Daarnaast mag je het volgende van ons verwachten:
 Iedere maand een salaris tussen de €2.523,28 - €5.713,95 afhankelijk
van ervaring;
 Een jaarcontract voor 24-40 uur per week. Iedereen blij? Dan zetten
we dat daarna om in een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd;
 Een pensioenregeling van bpfBOUW;
 Een interessante regeling voor je zorgkosten;
 > 40 vakantiedagen, conform CAO Bouw & Infra;
 8% vakantietoeslag op jaarbasis, conform CAO;
 Reiskostenvergoeding vanaf de eerste auto- of fietskilometer;
 Duurzame vervoersregeling voor elektrisch vervoer (fiets of auto);
 Vooruitstrevend ouderschapsbeleid: wij voorzien in aanvullend
geboorteverlof voor beide ouders in het eerste jaar;
 Een persoonlijk opleidingsbudget afgestemd op jouw interesse en
behoefte, conform CAO.

Wij zijn Tala
Wij ontwerpen en bouwen huizen waar je van hout. Wij bouwen slimmer,
groener en leuker. In de komende jaren schalen wij op naar enkele
honderden duurzame en modulaire woningen van CLT (kruislaaghout). Dit
doen we met een vast team in onze eigen fabriek in Broekland (Overijssel).
Vertrouwen in elkaar, focus op de klant en plezier in het werk zijn
belangrijke waarden voor ons.
Enthousiast? Kom kennis maken! Stuur je CV naar vacatures@tala.nl en
we nemen hoe dan ook binnen een week contact op.

