
 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Vacature 

CLT-S NV  is een bedrijf, 

gespecialiseerd in CLT (Cross 

Laminated Timber), in volle 

expansie.  Wij bouwen CO2-

negatieve structuren waar 

duurzaamheid en circulariteit 

voorop staan. 

 

Om ons design team te 

versterken zijn we op zoek 

naar een gedreven en 

enthousiaste Revit tekenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij de persoon die we 

zoeken? Stuur ons dan zeker 

je CV en motivatiebrief door 

naar info@clt-s.be 

  

Functieomschrijving 
• Je werkt CLT projecten uit in Revit. 

• Per project werk je in een projectteam geleid door een projectleider. 

• Je zorgt voor een juiste, kwalitatieve uitvoering volgens vooropgesteld 

budget en binnen de voorziene termijn & deadlines. 

• Je bent verantwoordelijk voor het correct coördineren van het CLT 

productiemodel met de verschillende disciplines binnen een project. 

Dit gaat van architectuur tot stabiliteit, technieken en akoestiek. 

• Je bent verantwoordelijk voor het correct aanleveren van meetstaten 

afgeleid uit het 3D-model. 

• Je werkt per project de meest efficiënte CLT paneelverdeling uit en 

voert optimalisaties uit waar nodig. 

 

Profiel 
• In eerste instantie zal u opgeleid worden door onze senior designers. 

• Na een inwerkperiode zal u eigen projecten worden toebedeeld. 

• Op termijn is er ook de mogelijkheid om toe te treden tot het BIM-

team van de Bouw groep en mee in te staan voor de volledige 

uitwerking van een project. 

 

Profiel 
• Je genoot een hogere technische opleiding, bachelor    

 houttechnologie, bouw of master bouw of hoger. 

• Je genoot een opleiding Revit. 

• Je bent nauwkeurig en kan gestructureerd werken. 

• Je werkt zelfstandig, maar functioneert goed in teamverband. 

• Zowel schoolverlaters als ervaren tekenaars zijn welkom. 

• Ervaring met CLT is een pluspunt, maar geen vereiste. 

 

Wij bieden jou: 
• Een boeiende job binnen een team met de nodige uitdaging. 

• Een aangename en moderne werkomgeving in een jong ambitieus 

team met doorgroeimogelijkheden. 

• Een aantrekkelijk salarispakket afgestemd op jou kennis en ervaring, 

aangevuld met extralegale voordelen. 

 

Revit (BIM) tekenaar (Bouw)  
 (Oevel-Westerlo)  
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