Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

3D BIM Engineer/Modelleur
Een ervaren bouwkundige met een passie voor BIM

Vacaturenummer: 1099

Vacature:
Voor de regio Rotterdam-Rijnmond zijn wij op zoek naar een 3D BIM Engineer/Modelleur. Je
vervult een belangrijke rol om het totale keten van het bedrijf verder te ontwikkelen door middel
van het werken met BIM. Daarnaast maak je deel uit van verschillende teams waarin je
inspirerend en leidend bent zodat BIM optimaal functioneert.
Verder draag je als 3D BIM Engineer/Modelleur zorg voor:

het zelfstandig opzetten van BIM modellen op basis van schets- of voorlopige ontwerpen
tot en met de uitvoeringsdetails;
het creëren van meerwaarde voor alle partijen die keten geïntegreerd samenwerken in alle
fasen van het bouwproject en de levenscyclus van het vastgoed door middel van het
gebruik van BIM;
het directe contact en de verantwoording hiervoor met de ketenpartners over de
uitwerking;
het onderhouden van contact met de overige participanten van het bouwproces;
het op een moderne en creatieve manier maken van projectimpressies ten behoeve van
de klantprestaties;
het voorop willen lopen op bedrijfsbreedte op het gebied van geïntegreerde engineering
door middel van innoverende ideeën.

Functieprofiel:
Voor de functie 3D BIM Engineer/Modelleur zoeken wij een kandidaat die inspirerend, leidend en
verantwoord is en goed kan afstemmen tussen ontwerp, engineering, planning en uitvoering.
Daarnaast heb jij:

minimaal een HBO-diploma bouwkunde, bij voorkeur een afgeronde opleiding aan de TU;
minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
kennis van verschillende bouwmethodieken, wet- en regelgeving en bouwdetails;
ervaring met Solibri, Navisworks en Revit.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever blaast bestaand vastgoed nieuw leven in door de buitenkant te behouden en
de binnenkant te transformeren.

Geboden:
werken binnen een gezonde bedrijfscultuur met korte organisatielijnen en gedreven
collega's;
veel afwisseling door grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie.

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

Reageren:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct via onze website. Wij sturen je zo
spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Richard
Hol via +31 (0)6 22 24 27 07.
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