Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

3D BIM Engineer/Modelleur
Een specialist in het bouwen van BIM-modellen

Vacaturenummer: 1117

Vacature:
Voor een van onze opdrachtgevers, een zelfstandig onderdeel van een groot bouwconcern in ZuidHolland, zijn wij op zoek naar een 3D BIM Engineer/Modelleur. Wij zoeken een expert in het
bouwen van gebouwmodellen, op basis van schets-/voorlopig ontwerpen tot en met de
uitvoeringsdetails. Hierbij is het van belang dat de door jouw opgezette modellen correct zijn.
Daarnaast ben jij een teamplayer, die inspirerend is voor collega's.
Verder draag jij, als 3D BIM Engineer/Modelleur, zorg voor:

het aanleveren van de elementaire informatie aan de betrokken disciplines;
de kwaliteit van het BIM-model en de output hiervan;
het onderhouden van contact met ketenpartners over de uitwerking;
het onderhouden van contact met de overige partijen;
het op een moderne en creatieve wijze maken van projectimpressies t.b.v. klantprestaties;
het voorop lopen met innovatieve ideeën op het gebied van geïntegreerde engineering.

Functieprofiel:
De geschikte kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:

HBO werk- en denkniveau;
maximaal enkele jaren werkervaring;
ervaring met Revit. Kennis met andere BIM-software is een pre;
gedegen kennis van bouwdetails, verschillende bouwmethodieken en de Wet- en
regelgeving;
ruimtelijk en analytisch inzicht;
creativiteit en oplossingsgericht;
goede communicatieve vaardigheden.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een zelfstandig onderdeel van een groot, multidisciplinair bouwconcern.
Het bedrijf realiseert in de Randstad, met het accent op de Bollenstreek, woningen, kantoren,
bedrijfsruimten en winkelcentra voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers.
Zij opereert dicht bij de markt en hierdoor worden kansen benut op het gebied van
kostenbesparing. Door de platte organisatiestructuur en direct aanspreekbare directie en
medewerkers is de communicatie optimaal en kan zij concurrerende prijsaanbiedingen doen met
een zeer strak tijdschema. Omzet ca. 50 - 70 mln.
De werksfeer binnen de organisatie is prima en biedt haar medewerkers volop kansen op
uitdagend werk en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Geboden:
een vaste aanstelling binnen een toonaangevend bedrijf;
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een zeer uitdagende en afwisselende functie, door grote diversiteit aan projecten en
opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, een auto van
de zaak, een laptop en een mobiele telefoon;
een modern denkend bedrijf waar jij je persoonlijk kan ontwikkelen.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel 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 Piet
Middelbrink via +31 (0)6 15 05 33 96.
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