
Tekenaar/werkvoorbereider E installatietechniek (BIM) 
 
Bedrijfsprofiel 
Ibb-installatietechniek verzorgt technische installaties in nieuwbouw woningen en utiliteitsprojecten. 
Onze corebusiness bestaat uit seriematige woningbouw, appartementencomplexen, woningen in de 
particuliere sector en luxe woningbouw. Verder begeven wij in ons in de renovatiesector als het gaat 
om het verduurzamen van installaties in bestaande woningen. Ibb-installatietechniek is een 
meedenker en stelt kwaliteit voorop. De eindgebruiker staat centraal en wordt waar mogelijk al in de 
ontwerpfase betrokken. 
 
Door een structurele groei van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar kandidaten voor functie 
tekenaar/werkvoorbereider E installatietechniek (40 uur). Een deel van de werkzaamheden zal BIM 
gerelateerd zijn. 
 
Takenpakket 
Als tekenaar/werkvoorbereider E installatietechniek ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig 
ontwerpen, tekenen, berekenen en uitwerken van diverse elektrotechnische installaties aan de hand 
van een bestek of technische omschrijving.  
 
Je denkt mee in logistieke en prefab oplossingen. Daarnaast behoort het maken van prefab 
maatvoerings- en sparingstekeningen, en het verzorgen van de materiaalbehoefte en 
revisietekeningen tot jouw functie.  
 
Voor alle werkzaamheden geldt dat je veel vrijheid hebt. Je gaat als volwaardig lid aan de slag in ons 
projectteam en weet het verschil te maken met jouw tekeningen en deskundige voorbereiding. Je 
werkt daarbij veel samen met jouw collega’s en kunt voor hulp terecht bij de senior 
tekenaar/werkvoorbereiders. 
 
Wat wij van je vragen 

 MBO elektrotechnische opleiding, niveau 3 of 4, of kennis door ervaring verkregen 

 Ervaring met AutoCAD en StabiCAD (of gelijkwaardige tekenprogramma’s) 

 Ervaring als 3D tekenaar of bereid dit te leren (Revit) 

 Leergierig, nauwkeurig en gestructureerd zijn kenmerken die bij jou horen 

 Teamspeler en zelfstandig 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 In het bezit van rijbewijs B  is een pré 
 
Wat wij jou bieden 

 Afwisselende en uitdagende fulltime functie (40 uur) 

 Prettige en dynamische werkomgeving met korte lijnen 

 Rechtstreeks dienstverband behoort tot de mogelijkheden  

 Mogelijkheden tot het volgen van relevante opleidingen 

 Doorgroeimogelijkheden 

 Arbeidsvoorwaarden volgens cao; 
- Marktconform salaris met financiële doorgroeimogelijkheden 
- 8% vakantiegeld ATV en vakantiedagen 
- Reiskostenvergoeding 
- Pensioen 

 
Ben je geïnteresseerd? Bel voor meer informatie met Ibb-installatietechniek. Jouw contactpersoon is 
Ronald Bosch, bereikbaar op 0314-390900. Je kunt ook mailen naar r.bosch@ibb-
installatietechniek.nl.  
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