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Competentieprofiel Tekenaar 
 

 

Plaats in de organisatie 
 

• Directe leidinggevende: Engineering Manager 

 

 

Beschrijving 
 

In nauw overleg met de verantwoordelijke projectingenieur en het hoofd van het 

tekenbureau werk je een project helemaal uit zodat het geproduceerd kan worden. 

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
 

• De projectingenieur, die de opdracht op algemene sterkte stabiliteit en stijfheid 

naziet, geeft het dossier door aan de tekenaar.  

• De tekenaar is verantwoordelijk voor het uitwerken van productietekeningen, die 

in detail weergeven hoe ieder element gemaakt moet worden. Hiervoor is een 

grote dosis nauwkeurigheid en stiptheid noodzakelijk. Deze tekeningen moeten 

volgens tekenvoorschriften (vooraf bepaalde afspraken) gemaakt worden. 

• De tekenaar is tevens verantwoordelijk voor het tijdig bestellen van niet-standaard 

materialen en het tijdig doorspelen van juiste gegevens aan de productie-eenheid. 

• Meer ervaren tekenaars maken ook algemene tekeningen op, deze geven het 

samenspel van ieder afzonderlijk prefab betonelement weer. De algemene 

tekeningen dienen ter verduidelijking van het contract (hierop staan alle gemaakte 

contractuele afspraken). Deze tekeningen dienen ook rekening te houden met de 

tekenvoorschriften. 

• Contacten onderhouden met: 

- projectingenieurs 

- medewerkers op de planning 

- productie-eenheid 
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Belangrijkste Competenties 
 

• Customer Focus: sterke klantenrelaties uitbouwen en klantgerichte oplossingen 

leveren (11) 

• Action Oriented: enthousiast nieuwe kansen en uitdagingen op zich nemen 

rekening houdend met prioriteiten (2) 

• Decision Quality: juiste en tijdige beslissingen nemen die de het bedrijf ten goede 

komen (12) 

• Plans and Aligns: werk plannen en prioriteiten stellen teneinde verplichtingen na 

te komen die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen (25) 

• Collaborates: partnerschappen opbouwen en samenwerken met anderen om 

gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken (6) 

 

 

 

Functievereisten 
 

• Diploma niveau Bachelor (graduaat bouw) 

• Bouwplannen kunnen lezen en ontcijferen 

• Grondige kennis van Autocad 

• Ervaring met het tekenen van gewapend beton is een voordeel 

• Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken 

• Nederlandstalig, kennis van Frans en Engels is een pluspunt 


