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Contact : Ronny.De.Roeck@CEDR.be – +32 495 22.00.84. (managing director) 

Update : 15.02.2021 

CEDR is een multidisciplinair ingenieursbureau met kantoor te Gent & Antwerpen. Onze klanten situeren zich in de 
chemische industrie, voedingsnijverheid, farmacie, energie, tankopslag en recyclage sector. 

Functieomschrijving : 

• Je analyseert het tekenproject met de project engineer en je verzamelt de nodige informatie bij de verschillende

stakeholders.

• Je ontwerpt in 3D leidingsystemen, levert hiervan de ISO’s  op, maakt layouts en past PFD’s & P&ID’s aan.

• Je staat in voor de archivering en revisies van jouw project tekenwerk op de server.

• Je maakt optimaal gebruik van onze beschikbare tekensoftware (AutoCAD/Plant 3D,..) en hebt kennis van pipe specs &

codes, drukklasse en materialen.

• In je ontwerp maak je gebruik van point clouds en je assisteert soms bij het 3D scannen.

• Je voert doorgaans de teken taken uit vanop kantoor CEDR maak je deel uit van een site team tijdens een werf in

uitvoering. Je hebt een vaste standplaats, Gent of Antwerpen.

• Je zoekt met de project engineer mee naar technische oplossingen, je voert soms opmetingen uit op de werf, woont
werfvergaderingen bij, je waakt over de kwaliteit van het tekenwerk en volgt de projectplanning.

• Je hebt contact met leveranciers bij het opvragen en evalueren van technische documentatie.

• Je bent de schakel tussen onze verschillende engineering diensten.

Profiel : 

• Je bezit het diploma van professionele bachelor of evenwaardig door ervaring.

• Je beschikt over een technisch en ruimtelijk inzicht.

• Kennis en ervaring met 3D designwerk is een belangrijke troef.

• Je bent communicatief, dynamisch en kan goed functioneren in een team.

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Kwaliteit, nauwkeurigheid, rendabiliteit en veiligheid zijn belangrijk voor u.

• Je kan omgaan met tijdsdruk en deadlines.

• Technische kennis van Engels en Frans.

Aanbod : 

• Je mag rekenen op een boeiende job met veel variatie, verantwoordelijkheid en de nodige vrijheid.

• Tewerkstelling in stabiele omgeving in de wereld van engineering & consultancy.

• Ontplooiing en verbetering van persoonlijke eigenschappen via continue bijscholing.

• Binnen een dynamisch en groeiend team bieden we een aantrekkelijk salaris met extra legale voordelen.

• Full time functie (vast bedienden contract) met glijdende werkuren.

Contactgegevens CEDR : zie boven. 

Vacature voor : Piping designer/ tekenaar 
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