croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

(Junior) BIM Modelleur Bouwkunde / Constructie
Ons Bureau

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau is met ruim 40 medewerkers al meer dan 60 jaar een
betrouwbare partner voor alle mogelijke bouwkundige en/of constructieve vraagstukken. Door ons
flexibel en resultaatgericht op te stellen en gebruik te maken van een integrale ontwerpbenadering en de
modernste modelleertechnieken en VR hebben wij voor een breed scala aan opdrachtgevers een
duidelijke meerwaarde. Als familiebedrijf vinden wij klantrelaties en werkplezier minstens zo belangrijk
als winstoptimalisatie.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.croes.nl.

De Functie

Voor onze afdeling bouwkunde en/of afdeling constructie zijn wij op zoek naar een Revit modelleur.
Als modelleur speel je een centrale rol binnen één of meerdere projecten. Je vervult de aan jou
toebedeelde (deel)projecten binnen de gestelde randvoorwaarden als tijd, geld en kwaliteit. Naast
aandacht voor kwaliteit, efficiency en de financiële aspecten van de projecten heb je ook veel aandacht
voor de mensen met wie je samenwerkt en heb je een probleemoplossend vermogen.
Je bent in staat tot het, zowel zelfstandig als in teamverband, ontleden en uitwerken van ingewikkelde
uitdagende technische vraagstukken, het vervaardigen van 3D modellen in Revit en afgeleide tekeningen
ten behoeve van de diverse fasen gedurende de voorbereiding en uitwerking van het project, het
signaleren van afwijkingen met betrekking tot kwaliteit, geld en tijd naar de projectleider en het
bijhouden van kennis op het eigen vakgebied.

Uw Profiel

MTS of HTS werk- en denkniveau op bouwkunde of constructie gebied. Aantoonbare ervaring met Revit is
een pre. Bekendheid met de huidige normen en regelgeving, voldoende kennis van bouwtechnieken,
uitvoeringsmethoden en affiniteit met BIM.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.

Het Aanbod

Wij bieden je een afwisselende baan met veel werkplezier voor 32-40 uur per week in een informele,
professionele bedrijfscultuur met leuke collega’s.
Daarbij bieden wij een passend salaris alsmede goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast is er volop ruimte voor opleidingsmogelijkheden, zoals HTI met doorgroeimogelijkheid tot
constructeur, ideeën en initiatieven binnen een groeiende organisatie.
Interesse? Kom kennismaken en mail zo spoedig mogelijk je motivatiebrief inclusief cv naar
Marijke Peters (mp@croes.nl).

