Schüco Groep ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor ramen, deuren, vliesgevels, schuifsystemen, veiligheidstechnologi e en
zonwering. Naast deze innovatieve producten voor onder meer woningen en kantoren, biedt de onderneming adviezen en digitale
ondersteuning in alle fasen van een bouwproject – van het eerste idee tot aan de planning, productie en montage. Daarbij horen ook de
machines voor een rationele productie en een duurzame 360° visie ten aanzien van recyclin g. Met wereldwijd meer dan 5.600 medewerkers
streeft Schüco naar leiderschap in de branche, met de hoogste mate van technologie en service. De onderneming werkt er voortd urend aan
nieuwe producten en services te ontwikkelen en te testen voor de gevels van uiteenlopende typen gebouwen, rekening houdend met lokale
behoeften en eisen. Wereldwijd werken 12.000 gevelfabrikanten, architecten, aannemers en investeerders met Schüco samen. Het bedrijf
is actief in meer dan 80 landen en realiseerde in 20 20 een omzet van 1,695 miljard euro .

Schüco Nederland BV is al meer dan 65 jaar actief in Nederland. In die tijd hebben we samen met onze
partners binnen de architectenbranche met veel succes fantastische projecten mogen realiseren. Om dit
succes voort te kunnen zetten, zijn wij op zoek naar een
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WAT GA JE DOEN?
Je ontwikkelt in teamverband technisch geveloplossingen voor aansprekende projecten architecten.
Je bent verantwoordelijk voor de systeemtechnische engineering met zo nodig specialistische
ondersteuning uit Bielefeld.
Je maakt en tekent samenstellingen en detailtekeningen van de projecten in Autocad.
Bouwf ysische uitwerkingen (Ufr-/Uw-waarden, isotherme berekening
Materiaalcalculaties
BIM wordt steeds belangrijkers binnen een project en daarom is het noodzakelijk dat Schüco zich hier de
komende jaren in verder in gaat ontwikkelen.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Je
hebt een
af geronde
technische
opleiding
op tenminste
niveau. Voorkeur
bouwkunde.
] Nieuwe
projecten
acquireren
en deze
vervolgens
van eenHBO
hoogstaand
advies voorzien.
Kennis
van
AutoCad is
noodzakelijik,
van BIM
en Reviten
is verder
een pré.
Met onze
architecten
een
duurzame relatie
opbouwen
uitbouwen.
Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en Engels en/of Duits.
Voor een gebouw zijn thema’s als duurzaamheid, brandwerendheid en inbraakwerendheid erg actueel. Een
algemene kennis hiervan wordt erg op prijs gesteld.
Teamplayer, verantwoordelijk, zelfstandig.

WAT BIEDEN WIJ?
Een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid, die bijdraagt aan de strategie van Schüco Nederland
Doorgroei mogelijkheden.
Voor je eigen en onze ontwikkeling volg je regelmatig trainingen of neem je deel aan internationale
meetingen op ons hoofdkantoor in Bielefeld Duitsland.
Nieuw modern kantoor, goed bereikbaar aan de snelweg in Vianen.
Uitstekend salaris, met dito secundaire arbeidsvoorwaarden.

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN
Neem contact op met Patricia Averson , tel. 088 2033311 of 06 2049 5566 of mail direct jouw CV met motivatie naar
paverson@schueco.nl

