Wij zijn opzoek naar een zelfstandige tekenaar en/of landmeter die projecten van A tot Z wil en of kan uitvoeren.
Heb jij een passie om meetdata te verzamelen en ook te analyseren om vervolgens met deze data een tekening te
maken? Ben je procesmatig en denk je oplossingsgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zijn wegens de groei
van ons bedrijf op zoek naar een:

Vacature ‘Zelfstandige’ Tekenaar (3D) / Landmeter
Wie is Brandsma Digitaal Meten?
BDM (Brandsma Digitaal Meten) is een landmeetkundig bureau dat is opgericht in 2007. Onze ervaren specialisten
voeren dagelijks meetwerk uit door heel Nederland (soms gaan we zelfs over de landgrenzen heen). We meten
met 3D-scanners, Total Station, GPS-meters en drones. Bij BDM ontzorgen we onze klanten met als doel dat zij hun
projecten kunnen ontwerpen en/of bouwen. We denken mee over slimme oplossingen voor hun problemen.
Hiervoor kijken we naar mogelijkheden van vandaag en naar de innovaties van morgen. Hierdoor lopen we in
Nederland voorop als het gaat om digitaal meten
Wat kunnen wij je vertellen over de functie?
Het betreft een allround functie binnen ons bedrijf. Het Inwinnen van de data d.m.v. verschillende meetmethoden
waarbij hoofdzakelijk de Total Station en GPS, maar met de juiste papieren kan dit ook met een drone.
Hierna zal ook de verwerking van je ingewonnen meting behoren tot de werkzaamheden, in de meeste gevallen ga
je dit doen in Civil3D.
Binnen BDM is er voldoende ruimte om je verder te ontwikkelen en door te groeien.
Wat ga je doen?
• Je communiceert met de klant of je projectleider over de meting en hoe je dit uit gaat voeren.
• Je voert de meting uit en zorgt dat je dit ook verwerkt of duidelijk overdraagt aan je collega.
• ‘Speciale’ klussen uitvoeren waarbij je creatief en oplossingsgericht moet werken.
Wat vragen wij?
• Leergierig en enthousiast met ‘basis’ kennis van het vak landmeten.
• Je werkt graag met meetdata en houdt van afwisseling, je werkt binnen maar zal ook regelmatig naar
buiten gaan.
• Basiskennis van Autocad/Civil3D is vereist.
Wat kan BDM jou bieden?
• Een leerzame functie, waarin ruimte wordt geboden om jezelf te ontwikkelen en te verdiepen in de
materie;
• Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s;
• Een baan met veel afwisseling in no-nonsense werkomgeving;
• Mogelijkheden tot het vergroten van vakkennis;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd? Reageer dan direct! Of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Roel van der Sloep, r.sloep@bdm.nl, 06 8172 3246.
Meer informatie over wie we zijn en wat we doen? Kijk dan eens op https://www.bdm.nl/

