
(Junior) BIM modelleur - fulltime

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Heb jij passie voor het realiseren van 3D ontwerpen? Ben jij een teamspeler en werk je graag 
in BIM omgevingen? Heb jij alles in huis om de komende jaren aan de slag te gaan met de vele 
diverse projecten zoals woning- en appartementenbouw én betonbouw die voor ons klaarstaan? 
Ontdek of onderstaande vacature bij je past:

Functie:
Als BIM modelleur vertaal je een architectonisch ontwerp tot een functioneel 3D (Revit) ontwerp en 
laat je het 3D model soepel in werkvoorbereiding over gaan. Hierbij ligt de focus op de volledigheid 
en juistheid van het 3D model, want alle partijen gaan met jouw model werken. Je blijft nauw 
betrokken bij het proces, waardoor ontwikkelingen binnen het project jou niet ontgaan. Je gaat 
onder andere woningbouwprojecten modelleren, waar je de kennisdrager van het model bent, je 
lost vraagstukken op, houdt deadlines bij en blijft direct betrokken bij de uitvoering van het ontwerp. 

Jouw profi el:
• HBO werk- en denkniveau met opleiding Bouwkunde of gelijkwaardig
• aantoonbare werkervaring en bouwkundige kennis is een pré
• kennis en ervaring van Revit én AutoCad is een pré
• in staat om zelfstandig én in teamverband te werken
• nauwkeurig, fl exibel en accuraat werken

Wij bieden jou:
• een zelfstandige functie met ontwikkelmogelijkheden
• een goed salaris en een fl exibele werkgever
• werken bij een 145 jarig familiebedrijf in een ambitieus team van jonge mensen
• werken bij een gezonde toekomstgerichte aannemer met o.a. de productie van kozijnen in de 

timmerfabriek, projectontwikkeling volledig in 3D Revit-modellen en werken met BIM

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatie en cv naar: 
Tankens Andel, Postbus 6, 4280 CA Andel of stuur een e-mail naar: peter@tankens.nl. 
Voor meer bedrijfsinformatie ga naar www.tankens.nl


