
 
Ontwerper watersystemen (1 FTE) 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 60 
jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: veilige 
en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat- bestendige 
steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve veranderingen in de wereld 
en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame omgevingen. Het hoofdkantoor van 
Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd 
in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging in 
Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland.  
   
Wavin Nederland is op zoek naar een Ontwerper watersystemen voor het Projectenbureau in 
Hardenberg. Wil jij het verschil maken en werken voor een bedrijf met waardevolle doelen? 
Lees dan verder! 
 

De rol 

Als Ontwerper word je onderdeel van het projectbureau in Hardenberg. Het projectenbureau 

van Wavin is verantwoordelijk voor het adviseren, ontwerpen en calculeren van oplossingen 

voor regenwaterafvoersystemen, vloerverwarming/koeling, ventilatie en prefab. In deze rol ben 

je verantwoordelijk voor het ontwerpen, meedenken en assisteren van de best mogelijke 

oplossing voor onze klanten. Jij bent dé sparringpartner van de adviseur buitendienst, die 

voornamelijk de projecten bezoekt. Tevens speel je een belangrijke rol in het adviseren, 

ondersteunen en trainen van onze klanten met het gebruik van onze productsystemen in Revit. 

Je helpt en overtuigt onze klanten om te werken met onze pakketten en helpt klanten om prefab 

oplossingen aan te vragen via onze productsystemen in Revit. Daarnaast maak je zelf 

technische tekeningen om onze oplossingen optimaal in te zetten.  

Verantwoordelijkheden 

• Je vertaalt klantwensen en -verzoeken naar passende oplossingen van Wavin.  

• Je maakt gebruiksklare tekeningen en plannen. 

• Je geeft adviezen aan klanten en ondersteunt in het werken met Revit. 
• Je ontwerpt oplossingen voor regenwater afvoersystemen middels Cad 

• Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van prefab aanvragen 

• Je helpt en traint klanten in het gebruik van onze Revit pakketten. 

• Je toetst ontwerpen op haalbaarheid en toepasbaarheid. 

• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie naar externe BIM modelleurs en het 

geven van advies m.b.t. onze Wavin leidingsystemen. 

Profiel 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt een technische opleiding, bij voorkeur in installatie- of civiele techniek. 

• Je hebt bewezen technische ervaring met maken van totaaloplossingen. 

• Je bent creatief en denkt in oplossingen. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 



• Je beschikt over goed presentatievaardigheden en overtuigingskracht. 

• Je hebt kennis en ervaring met het gebruik van Revit en Autocad of soortgelijke 

applicaties. 

• Ervaring in Civils 3D is een pré. 

• Je hebt affiniteit met de water- en installatiemarkt. 

 

Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 landen. 
We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze medewerkers 
uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een professionele en 
internationale omgeving, bieden we aantrekkelijke salariëring en een compleet pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn 
door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft ruim 
22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame 
oplossingen te bieden.      
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Richard Plaggenmarsch via +31 
6 53447132. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. 
WNL – Ontwerper watersystemen. De sluitingsdatum voor deze vacature is 26 maart 2021. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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