Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

BIM Engineer / Modelleur
Innovatieve BIM expert gezocht

Vacaturenummer: 1584

Vacature:
Kom jij als BIM Engineer / Modelleur het team versterken bij dit innovatieve bouwbedrijf in MiddenNederland? Dan speel jij een belangrijke rol in het werken met BIM binnen de organisatie. Jij
inspireert anderen om BIM optimaal te laten functioneren in het gehele proces van ontwikkeling,
voorbereiding en realisatie. Jij bent verantwoordelijk voor het opzetten van BIM modellen en het
bewaken van de kwaliteit daarvan. Hierbij is het belangrijk dat je goed kunt afstemmen tussen
ontwerp, engineering, planning en uitvoering. Als BIM Engineer werk jij aan:

faciliteren van samenwerking tussen verschillende disciplines in BIM.
overleggen en afstemmen met de ketenpartners over de uitwerking;
contact onderhouden met de overige participanten in het bouwproces;
creatieve en moderne projectimpressies maken voor klantpresentaties;
ideeën aandragen over het bedrijfsbreed implementeren van BIM-oplossingen.

Functieprofiel:
Ben jij de BIM Engineer die we zoeken voor dit mooie bouwbedrijf? Dan ben jij een expert op het
gebied van bouwdetails en bouwmethodieken. Jij bent goed op de hoogte van het Bouwbesluit en
andere relevante wet- en regelgeving in de bouw. Je denkt in oplossingen en hebt uitstekend
ruimtelijk en technisch inzicht. Bovendien beschik jij als BIM Engineer over:

minimaal een hbo-diploma Bouwkunde;
een paar jaar relevante werkervaring;
ervaring met BIM-modellen, bij voorkeur in Revit;
ervaring met modelcheckers als Solibri of NavisWorks;
goede communicatieve vaardigheden.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever kent een lange bestaanshistorie als veelzijdige bouwonderneming. De
werkzaamheden bij dit familiebedrijf variëren van woningbouw en utiliteitsbouw tot grootschalig
onderhoud en renovatie. Deze betrokken organisatie besteedt veel aandacht aan duurzame
innovaties en intelligente bouwoplossingen, om projecten op topkwaliteit te realiseren. Een
prettige en duurzame ervaring voor de eindgebruiker staat hierbij centraal.

Geboden:
werken binnen een gezonde bedrijfscultuur met korte organisatielijnen en gedreven
collega's;
een bedrijf met een teamgeest, er samen voor gaan;
veel afwisseling door grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers;
goede beloning en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Reageren:

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

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