
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Constructeur (Regio Eindhoven) 

Vacature 

CLT-S NV  is een bedrijf 

gespecialiseerd in 

houtmassiefbouw in volle 

expansie.   

Om ons engineering team te 

versterken zijn we op zoek 

naar een gedreven en 

enthousiaste Constructeur. 

 

 

Voor vragen over de vacature 

kun je terecht bij Shana 

Omloop via (0032) 473 37 

27 12 of shana@clt-s.be 

Je motivatiebrief en 

curriculum vitae ontvangen 

wij graag via info@clt-s.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij de persoon die we 

zoeken? Stuur ons dan zeker 

Functieomschrijving 
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de berekening van 

structuren in hout in combinatie met staal en/of beton  

• Je hebt een adviserende rol in bouw-/ontwerpteams om het ontwerp 

mee te sturen op het vlak van stabiliteit 

• Uitvoeren en/of begeleiden van de uitvoeringsstudie 

• In overleg met projectleider/bouwplaatsmanager de structuur 

uitwerken met het oog op een efficiënte plaatsing en economisch 

materiaalverbruik 

• Communicatie met de klant en/of uitvoerend ingenieur van de klant op 

het vlak van stabiliteit 

• Begeleiden en controleren van de productie-tekenaars bij het 

opmaken van de productietekeningen 

• Opmaken van rekennota’s 

• Controle van uitvoering op de bouwplaats 

 

Doorgroeimogelijkheden 
• In eerste instantie zul je opgeleid worden door onze hoofdingenieur. 

• Na een inwerkperiode zul je je eigen projecten toebedeeld krijgen 

 waarbij je rapporteert aan de hoofdingenieur 

• Na voldoende ervaring kun je verder doorgroeien om het team 

ingenieurs  te coördineren op het gebied  van  offertes - en de 

uitvoering 

 

Profiel 
• Je bent in het bezit van een Bachelor of Master Bouwkunde/Structural  

Engineering & Design of je studeert dit jaar af 

• Je bent nauwkeurig en kan gestructureerd werken 

• Je werkt zelfstandig en functioneert ook goed in teamverband. 

• Je hebt kennis van Eurocodes 

• Een pré is dat je kennis van houtberekeningen en van reken- en of  

tekensoftware hebt 

• Zowel starters  als ervaren ingenieurs zijn welkom 

 

Wij bieden jou: 
• Een uitdagende functie  waarin je bijdraagt aan de verduurzaming van 

de leef-omgeving met een mooi product/materiaal 

• Een aangename en moderne werkomgeving in een jong ambitieus 

team en goede doorgroeimogelijkheden 

• Een aantrekkelijk salaris afgestemd op jouw kennis en ervaring 

aangevuld met  goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een opleiding stabiliteitsberekeningen voor hout massiefbouw 
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