BM Engineering is een vooraanstaand ingenieursbureau uit
Kortrijk actief op vlak van stabiliteit, technieken, civil
engineering, projectengineering en BIM. Het bedrijf heeft
een frisse en jonge uitstraling en telt een 50-tal gedreven
medewerkers.

BIM-MODELLER BIM

REVIT

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als BIM-Modelleur zet je ontwerpen en tekeningen om in digitale bouwmodellen met 3D tekenprogramma’s en gespecialiseerde
software. Je levert optimaal resultaat inzake kwaliteit, timing en rentabiliteit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bestudeert schetsen en tekeningen van de opdrachtgever (Projectingenieurs/-Managers), verzamelt ontbrekende gegevens,
signaleert tegenstrijdigheden en fouten en schat de duurtijd van afwerking correct in om de modellen efficiënt en op tijd uit te werken.
Je maakt ontwerptekeningen voor de Projectingenieur en/of -Manager, zet om naar gedetailleerde uitvoeringstekeningen, koppelt
technische elementen met elkaar tot een coherent en constructief geheel conform de wettelijke bepalingen en de opdracht van de
opdrachtgever.
Je controleert op vraag van de Project Ingenieur de uitvoeringsplannen en rapporteert overzichtelijk en op tijd de bevindingen om
goede vooruitgang in het project te boeken.
Je bespreekt met de BIM Team Coördinator onduidelijkheden in de template en de toe te passen meetstaatmethodiek, doet voorstellen
om de werkmethodiek te verbeteren en routinematige handelingen te automatiseren.
Je gaat zelfstandig projecten uitmodelleren naar LOD300 en LOD400. Je gaat plannen en meetstaten generen uit Revit.
Je bent klantgericht en social vaardig wanneer op vraag van de projectingenieur en/of -manager gecommuniceerd wordt met klanten
en externe partners.
Je deelt kennis en ervaring met collega’s teneinde competentes, vaardigheden en de inzetbaarheid van het team te vergroten.
Je staat mee in voor het uitwerken van de afdeling BIM.

KWALIFICATIES
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een professionele bachelor in een bouwkundige richting.
Je bent sterk geïnteresseerd in BIM en bent leergierig in de bouwkunde.
Je beschikt over een basiskennis van het tekenen in BIM omgeving, bij voorkeur via Revit MEP.
Je bent nauwkeurig en beschikt over een analytisch vermogen.
Je bent in staat zelfstandig op zoek te gaan naar oplossingen, maar kan ook overleggen wanneer nodig.
Je communiceert open met jouw collega’s en bent een echte teamspeler.

WIJ BIEDEN JOU
Een dynamische en familiale werkomgeving waar open communicatie en constructieve samenwerking belangrijker zijn dan strikte hiërarchie.
BM Engineering heeft zijn werknemers de mogelijkheid tot het volgen van zowel interne als externe opleidingen en vindt persoonlijke
ontwikkeling erg belangrijk.
•
•
•
•

Voortdurende bijscholing inzake BIM.
Kansen tot volgen van interne en externe opleiding.
Een familiale sfeer waarin open communicatie en een constructieve samenwerking met je collega’s belangrijker zijn dan strikte
hiërarchie.
Inspirerende en de meest uiteenlopende projecten.

INTERESSE?
Mail bij voorkeur je gegevens naar cc@bmengineering.be. Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Caroline Claeren op het nr. 056/28.26.20.

+32 56 28 26 20

cc@bmengineering.be

http://www.bmengineering.be

