
K W A L I F I C A T I E S

 Je behaalde minimum een Bachelordiploma in de bouw of toegepaste architectuur.

 Zeer goede kennis van Revit of gelijkwaardige 3D sofware zijn vereist.

 Je bent een stressbestendige problem solver en werkt accuraat volgens de interne (BIM) regels.

 Relevante ervaring in een studiebureau is een pluspunt.

 Bijdragen tot een positieve sfeer op het kantoor.

 Talen: N/F/E (kennis van Frans en Engels is een troef maar niet noodzakelijk).

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.

 We zorgen voor een ondersteunende omgeving en bieden ruime doorgroeimogelijkheden.

 We bieden een competitief verloningspakket

 Mogelijkheid tot bedrijfswagen

 We mikken op een samenwerking op lange termijn.

5 (VIJF!) BIM-MODELLEURS

F U N C T I E O M S C H R I J V I N G

 Je draagt de verantwoordelijk voor het uittekenen in Revit van volledige projecten in 3D.

 Je zal instaan voor het uitwerken van LOD 100 modellen naar LOD 200 en vervolgens naar LOD 300 of

zelfs 350. Je staat in voor het uitwerken van architecturale/bouwkundige details.

 Aan de hand van gespecialiseerde software sta je in voor “clash-detection”. Je combineert de modellen

van alle partijen en maakt de “chash-rapporten”. Via “clash-meetings” probeer je zoveel mogelijk fouten en

problemen op te lossen alvorens de uitvoering start.

 Je bouwt intelligente modellen op die gebruikt worden voor warmteverliesberekeningen,

stabiliteitsberekeningen, enz. Ook meetstaten worden automatisch gegenereerd. Je tekent op een precieze

manier zodat de rekenmodellen lopen en de meetstaten correct zijn.

 Je werkt mee aan de uitbouw en de verbetering van BIM afdeling

 Je werkt samen met de verantwoordelijke ingenieur en je collega’s in andere afdelingen om tot een

gecoördineerd resultaat te komen.

wv@bmengineering.be www.bmengineering.be+32 56 28 26 20

BM Engineering is een vooraanstaand ingenieursbureau uit
Kortrijk actief op vlak van stabiliteit, speciale technieken,
civil engineering, projectengineering en BIM. Het bedrijf
heeft een frisse en jonge uitstraling en telt 45 gedreven
medewerkers.

I N T E R E S S E ?

Mail bij voorkeur je gegevens naar cc@bmengineering.be

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Caroline Claeren of Wouter Vandenabeele op het nr. 056/28 26 20


