Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

BIM Engineer/Modelleur
Een expert in het maken van BIM-modellen

Vacaturenummer: 1381

Vacature:
Ga jij als BIM Engineer/Modelleur aan de slag bij een grote ontwikkelende bouwer in NoordBrabant? Dan zorg jij, als kenner op het gebied van BIM, voor perfect kloppende 3D modellen en
creatieve projectimpressies. Je modelleert op basis van schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen
en uitvoeringsdetails. Het is ook aan jou om de kwaliteit van de BIM-modellen vervolgens te
bewaken.
Jij bent uitstekend op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van engineering.
Deze kennis deel je graag met anderen, zodat de kennis van BIM software binnen de organisatie
steeds uitgebreider wordt. Je zorgt ook voor heldere communicatie met allerlei verschillende
partijen die betrokken zijn bij het project, zodat zij altijd beschikken over de juiste informatie.

Functieprofiel:
Jij bent als BIM Engineer/Modelleur bedreven in het modelleren met Revit en andere BIM
software. Met jouw ruimtelijk inzicht en gedegen kennis van bouwdetails en bouwmethodieken
zorg je altijd voor correcte bouwmodellen. Daarnaast heb je de creativiteit om deze op een mooie
manier inzichtelijk te maken voor de klant. Je werkt goed samen in een team en komt graag met
verfrissende ideeën. Bovendien beschik je over:

een hbo werk- en denkniveau;
goede communicatievaardigheden;
kennis van de relevante regelgeving.

Bedrijfsprofiel:
Deze werkmaatschappij maakt onderdeel uit van een vastgoedorganisatie, welke al ruim 100 jaar
internationaal actief is in de woningbouw, utiliteitsbouw en projectontwikkeling. Onder deze
werkmaatschappij vallen meerdere vestigingen vanwaar de bouwactiviteiten in geheel Nederland
plaatsvinden. Onze opdrachtgever bouwt projecten vanuit eigen ontwikkeling als ook projecten in
bouwteam. Het verbeteren van de kennis van medewerkers en kwaliteit van projecten staan bij
deze organisatie hoog in het vaandel, net zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geboden:
een uitdagende functie met een goed toekomstperspectief;
goede opleidingsmogelijkheden;
een leuk en gemotiveerd team;
uitstekende primaire en secundaire voorwaarden.

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.

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

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 24/7 contact op met
Richard Hol via +31 (6) 22242707.
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