Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

3D BIM Engineer/Modelleur
Iemand met oog voor detail in integraal ontwerpen en bouwen

Vacaturenummer: 1127

Vacature:
Als 3D BIM Engineer/Modelleur neem jij een belangrijke taak op je, door vanuit het werken met
BIM de totale keten van het bedrijf verder te ontwikkelen. Daarvoor ben jij klant gedreven,
inspirerend, leidend, excellent en verantwoord. Jij komt te werken in verschillende teams. Zij
verwachten van jou een inspirerende en leidende houding, waardoor BIM optimaal zal
functioneren op het gebied van techniek, communicatie en ketensamenwerking in het gehele
proces van ontwikkeling, voorbereiding en realisatie.
Daarnaast draag jij zorg voor:

het opzetten van BIM-modellen op basis van schets- of voorlopige ontwerpen tot en met
de uitvoeringsdetails.
het directe contact met de ketenpartners over de totale uitwerking;
het contact met de overige betrokken partijen;
het in de gaten houden van de planning;
het aanvragen van productinformatie en omgevingsvergunningen;
het uitvoeren van clash-controls;
het maken van projectimpressies op moderne en creatieve wijze ten behoeve van
klantpresentaties;
het voorop lopen met innoverende ideeën op het gebied van BIM en bouwtechnieken.

Functieprofiel:
De geschikte 3D BIM Engineer/Modelleur is in het bezit van:

een HBO-diploma Bouwkunde;
enkele jaren relevante werkervaring;
kennis van BIM-modellen, waaronder Revit;
gedegen kennis van bouwdetails, bouwmethodieken en de huidige Wet- en regelgeving;
ruimtelijk inzicht, helikopterview en creativiteit;
goede communicatieve vaardigheden;
oog voor detail en accuraatheid;
empathisch vermogen.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is inmiddels meer dan 75 jaar actief op diverse gebieden binnen de
bouwsector. Zij streeft ernaar om voor iedereen een optimale woon- en werkomgeving te
realiseren.
Als bedrijf is zij maatschappelijk verantwoord ondernemend en hecht zij veel waarde aan de
teamspirit binnen de projectteams. Daarnaast is binnen dit bedrijf ook ruimte voor jouw
toekomstperspectief: waar wil jij naartoe werken?

Geboden:
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een afwisselende functie met daarbij behorende verantwoordelijkheden;
je wordt intensief gecoacht en begeleid;
volop kansen om je te ontplooien in een groeiende organisatie;
jonge en enthousiaste collega's en een prettige werksfeer;
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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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