Linex is de specialist in kant-en-klare daken, dakkapellen, topgevels, houtskelet bouwwanden en dakramen,
gevestigd in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en actief sinds 1990. Wij realiseren totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers, waardoor het werk op de bouwplaats aanmerkelijk gemakkelijker en overzichtelijker wordt.
Wij zorgen voor een goed geplande werkvoorbereiding in overleg met aannemer, architect, opdrachtgever en
bewaken proactief het teken- en productietraject. Linex heeft dé oplossing voor ieder project waar een hellend
dak of plat dak op komt, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

Wegens onze sterke groei in de markt zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons
team op een professionele, daadkrachtige en vernieuwende manier komt versterken:

Houtconstructeur junior / senior (m/v)
Wij zijn op zoek naar een professional die optimale technische invullingen realiseert voor onze prefab
daksystemen en dakkapellen, ten behoeve van onze nieuwbouwprojecten. Kwaliteit, normen en een
goede service zijn voor ons het fundament. Het betreft een zelfstandige functie gericht op uitvoering
van constructiewerkzaamheden waarbij het gaat om berekeningen, analyses en oplossingen. Je hebt
veelvuldig contact met onze afdelingen Calculatie, Sales, Engineering en Operations. Continue
optimalisatie, strategie en productinnovaties behoren tot je werkterrein. Binnen deze functie zijn
goede communicatieve vaardigheden vereist; je onderhoudt immers externe contacten met klanten,
leveranciers en ondersteunende bureaus.
De functie eisen zijn als volgt:
•
•
•
•
•
•

HTS diploma Bouwkunde of Civiele Techniek. Of vergelijkbaar
Ervaring binnen de prefab houtbouw is een pré, maar niet perse nodig
Je denkt vernieuwend, en krijgt mensen in beweging
Je bent resultaatgericht met goede contactuele en sociale vaardigheden
Je bent integer, empathisch, en initiatiefrijk
Je bent sterk in automatisering en de ontwikkeling van rekentools

Reageren
Indien je interesse hebt in de bovenstaande vacature en je jezelf herkent in onze kernwaarden
“Innovatie, Transparant, Professioneel en Resultaatgericht”, dan ontvangen wij je reactie graag zo
spoedig mogelijk. Je motivatie inclusief c.v. kun je mailen naar s.vandijk@linexprefabdak.com, t.a.v.
mevrouw Sonja van Dijk.

