Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

3D BIM Engineer/Modelleur
Onderhoud&Renovatie
Een enthousiaste, allround Engineer die leidend wil zijn!

Vacaturenummer: 987

Vacature:
Als bouwkundig 3D BIM Engineer/Modelleur Onderhoud & Renovatie ben je werkzaam in de regio
Midden-Nederland en neem je een belangrijke rol in om vanuit het werken met BIM de totale keten
van het bedrijf en haar opdrachtgevers verder te ontwikkelen. Dat vraagt om visie en drive op
basis van de kernwaarden: klantgedreven, inspirerend en leidend zijn, verbindingen maken,
excellent presteren en verantwoord zijn.
Als 3D BIM Engineer/Modelleur maak je onderdeel uit van verschillende teams. Deze teams
verwachten van jou een houding waarin je inspirerend en leidend bent om zodoende BIM optimaal
te laten functioneren op het gebied van installatietechniek, bouwkunde en constructie in het
gehele proces van ontwikkeling, voorbereiding en realisatie, waarbij je goed kunt afstemmen
tussen ontwerp, engineering, planning en uitvoering.
Bij onze opdrachtgever zal je voornamelijk ingezet worden op renovatieprojecten. Verder draag je,
als 3D BIM Engineer/Modelleur, zorg voor:

het op zelfstandige wijze opzetten van intelligente gebouwmodellen (BIM) op basis van
een pointcloud, een schets- of voorlopig ontwerp tot en met de uitvoeringsdetails.
het onderhouden van direct contact met de ketenpartners over de totale uitwerking en daar
ook de verantwoording voor dragen;
het onderhouden van contact met de overige participanten in het bouwproces;
het maken van projectimpressies op moderne en creatieve wijze;
bedrijfsbreed voorop willen lopen met innoverende ideeën op het gebied van
geïntegreerde engineering van alle disciplines en bouwtechniek.

Functieprofiel:
De bouwkundige 3D BIM Engineer/Modelleur die wij zoeken:

heeft minimaal Hbo werk- en denkniveau ;
heeft bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring;
heeft gedegen kennis van bouwdetails, de verschillende bouwmethodieken en de Wet- en
Regelgeving, o.a. het Bouwbesluit;
heeft ruimtelijk inzicht en kan oplossingsgericht denken;
is ervaren met het genereren van BIM-modellen, bij voorkeur met Revit. Wanneer je
ervaring hebt met modelcheckers, zoals Solibri of NavisWorks, dan is dit mooi
meegenomen;
heeft goede kennis van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
is ambitieus, wil leidend zijn op het gebied van innovaties en beschikt over teamgeest;
is klantgedreven, een teamplayer, outperformer en continu gemotiveerd om het beter te
doen.

Bedrijfsprofiel:
Dit bouwbedrijf is inmiddels tientallen jaren actief in de bouw. Ze is gespecialiseerd in het
renoveren en onderhouden van bouwprojecten.
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In de afgelopen jaren is dit familiebedrijf flink gegroeid en heeft zij meerdere vestigingen in
Nederland geopend. Ondanks deze ontwikkeling (groei), werkt de organisatie intern nog steeds
met korte lijnen.

Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort
Geboden:
Wij bieden jou een uitdagende baan aan bij een bouwbedrijf met een uitstekend salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren:
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