Vacature: (Stage) Middenkaderfunctionaris Bouw, m/v
Bij OCS+ geloven wij dat omgevingen waar mensen werken, er echt toe doen. Deze
werkomgevingen moeten inspireren, innovatie versnellen, het welzijn van medewerkers
verbeteren en mensen met elkaar verbinden. Door te bestuderen hoe mensen werken komen we
tot nieuwe inzichten bij onze opdrachtgevers. Deze inzichten vertalen we in onze concepten naar
inspirerende werkomgevingen waarbij wij organisaties naar een hoger niveau brengen.
PROFIEL
• Opleiding MBO/HBO 3e of 4e jaars van de opleiding Bouwkunde
• Zelfstandig werken en proactief in de communicatie met je collega s
• Teamspeler
• Bij voorkeur stageduur van 6 maanden of langer.
• Oplossingsgerichte en efficiënte denk- en werkwijze
• Een gezonde motivatie en flexibiliteit
• Sterke affiniteit met ontwerpen
• Zorgvuldig
• Flexibel en stressbestendig
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je werkt vanuit onze locatie in Den Bosch - De Gruyterfabriek
WERKZAAMHEDEN
• Het optrekken van gebouwen in ArchiCad zoals b.v. scholen, ziekenhuizen, bedrijven (2D /3D) van
nieuw- en/ of bestaande bouw. Doel, een zo
realistisch mogelijke, bruikbare tekening in 2D en 3D.
• Het creëren van foto realistische beelden, Foto's, Filmpjes en VR
• Meedenken in uitvoerbaarheid van plannen en bewaking van de kwaliteit van het ontwerp.
• Het uitwerken van materialisatie, details en werktekeningen. Denk hierbij aan interieurbouw,
systeemwanden, lichtplannen, vloerplannen.

Een stagevergoeding bespreken we graag in overleg met jou.

Stuur je CV met motivatie naar Giovani Kerst, giovani@ocs.plus, onder referentie
“Middenkaderfunctionaris Bouw”. OCS+ accepteert geen acquisitie naar aanleiding van deze
vacature via werving- en selectiebureaus.
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Op al onze aanbiedingen, diensten, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met ons zijn slechts onze Algemene Voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de K.v.K.
onder nummer 30104072. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen via www.ocs-steelcase.nl/voorwaarden.

