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BOUWADVIES

Reprovinci Reclamebureau

t.a.v. Arjan van den Broek

Achterwetering 31

2871 RK Schoonhoven

Betreft:     voorstel huisstijldocumenten

Datum:    Schoonhoven, 11 november 2014

Kenmerk: 2010-001

Geachte heer van den Broek,

Ure dunt autat auguera esectet, quat. Dolestie magnim zzriliquisi. Magna am ipisi. Os adio dolessequat. Alis 

essi. Odigna accum zzriliquis niat luptat. Ut in vulpute venim zzriureet laore exero doloreet autpate digna feu 

faccum quat ex er ipsum alit dio ero con henim zzriustio con enisi elesenibh exer sequam, ver amet delit nul-

pute dip eu faccum quis nit voloreet wisci tet lum doloreet num vullum niatue veriustie magnibh eliquisisit illut 

prat, quamcommy nit dolor ad tissi.

Um vel in henim dunt alit, sum vel ut digna facin vel eraessi tis diatio consequat. It incil iustio od magnim irilit 

prat lor acil diam ea conulla faccumm odolorem ip er ipismod tet, conse vulputat lum quat euguerit lum dolor 

sit ad dignim venit autpat ulla feuisis sequis augueriureet nim venibh essi bla feu feu feu feu feuisi.

Um vel in henim dunt alit, sum vel ut digna facin vel eraessi tis diatio consequat. It incil iustio od magnim irilit 

prat lor acil diam ea conulla faccumm odolorem ip er ipismod tet, conse vulputat lum quat euguerit lum dolor 

sit ad dignim venit autpat ulla feuisis sequis augueriureet.

Uptat. Rit alit la corem vel utpat ate velendio dolobore molore ming elesectem in verilit lum inis aut ut aut num 

nummy nostrud duissed moloborem do eu feum quat acipsustrud duis delesed minibh eu feuismolum del 

do eum vercinisl dignit nis ad endit dolore te conseniam ipsummolent augue doloborerit luptat wis esendio 

nullam, quatio dolobor ipis enim ing et pratisis nim iusto dolor sed essenibh ex eugiamcommy nulla feuis dio 

dolore dolute modipsum vel erat ametuero conullutem vel dit nulluptat, si.

Met hartelijke groet,

ARCHITECTUUR ONTWIKKELING

Vacature 
 
Verstoep bouwadvies en architectuur is er voor iedereen die bezig is met nieuwe 
huisvesting: of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, transformatie - particulier of 
bedrijfsmatig - of om nieuwe plannen op agrarisch gebied. 
 
Een team van professionals werkt aan de uitwerking van plannen: met ieder een eigen 
achtergrond en specialiteit. Samen bieden we een breed pakket van diensten aan. 
 
Er komt steeds meer werk! Daarom zoeken we ter uitbreiding van ons team een: 
 

BOUWKUNDIG TEKENAAR (32-40 uur) 
 
We hoeven niet uit te leggen dat deze functie vraagt om iemand die zelfstandig 
bouwkundig tekenwerk uitwerkt. We zoeken een tekenaar die vaardig is met ArchiCAD, 
die weet van wanten, overzicht houdt en tegelijk klantgericht en nauwkeurig werkt. 
Je bent in het bezit van een mbo of hbo-diploma Bouwkunde (of een verwante opleiding), 
hebt technisch en ruimtelijk inzicht en bent op de hoogte van recente wet- en 
regelgeving op het gebied van bouwen en wonen. Je hebt oog voor duurzame oplossingen 
in de uitwerking van een ontwerp. 
 
Wat bieden we? 

• Een dienstverband waarbinnen je direct aan het werk kan; 
• Veelzijdig werk: onze klanten en opdrachten zijn heel divers en jouw werk dus 

ook; 
• Werken vanuit een platte organisatiestructuur samen met een hecht team van 

zelfstandige en gedreven collega’s; 
• Arbeidsvoorwaarden volgens Architecten CAO. 

 
Geïnteresseerd? 
Wil je reageren op deze vacature? We horen graag van je! 
Neem contact op met Corné van Roest of Arjan Verstoep via info@verstoep.nl




