Vacature BIM Coördinator
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Hengelo (OV)
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1573836

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze Nationaal opererende aannemer is actief in verschillende disciplines in bouw, infrastructuur, engineering en
dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en
geëxploiteerd. Ze zijn onderscheidend en gaan vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden ze
toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uitéénlopende bouwopgaven. Ze zijn daarmee een solide
partner voor relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid. Ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers
staan als een huis in de organisatie. Ambities worden werkelijkheid en het succes van vandaag is de standaard voor
morgen.
Functieomschrijving
In de functie van BIM Engineer verzorg je de engineering en voorbereiding van het project. Dit betreft zowel projecten
in de woningbouw als utiliteitsbouw. Door gebruik te maken van Revit, Navisworks en Solibri ondersteun je de
projectteams voor een optimaal projectresultaat en deel je jouw kennis en ervaring. Je bouwt mee aan het verder
vormgeven van onze BIM activiteiten en zorgt ervoor dat BIM een vanzelfsprekendheid wordt in de organisatie.
Binnen deze nationaal opererende aannemer is een grote vraag naar BIM professionals. Je werkt vanuit regio Arnhem
/ Nijmegen en er wordt verwacht dat je volledig zelfstand als BIM professional op de 3D ontwerp afdeling functioneert.
Functie-eisen
Een afgeronde technische hbo- opleiding richting Bouwkunde of Civiele Techniek hebt afgerond
Daanaast heb je een aantal jaren relevante werkervaring als BIM-engineer
Voldoende ervaring met modelleren en beheren van BIM modellen
Je bent bekend met Revit, Solibri is een pré
Je bent analytisch ingesteld en denkt conceptueel
Je bent een positieve energieke persoonlijkheid met goede beïnvloedingsvaardigheden
Je bent iemand die mensen mee krijgt in zijn of haar enthousiasme (zeker voor BIM)
Je bent een teamspeler die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan het uitbouwen van de BIM
activiteiten
Aanbod
Plezierige werksfeer (onderdeel van familiebedrijf)
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Focus op sparringsmogelijkheden

Maarten Bensink

Adviseur Bouw
m.bensink@eminentgroep.nl
06 - 18 73 36 06
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