De Twee Snoeken is op zoek naar nieuwe

Architectuur en ICT komen bij elkaar in BouwConnect.

collega’s. Hieronder vind je het functieprofiel

De BouwConnect Bibliotheek (online en desktopversie)

voor de vacature van

is de grootste en meest intelligente BIM database van
Nederland. Honderden fabrikanten bieden via de BCB

bouwkundig 3D tekenaar/BIM-modelleur

hun producten aan. Daarbij bevat de BCB uitgebreide
productinformatie van een grote hoeveelheid
generieke bouwdelen. Architecten, ontwerpers,
aannemers, tekenbureaus, BIM-modelleurs en

Wat we zoeken
Je bent een allround 3D tekenaar/BIM-modelleur die
als bouwkundige werkt aan projecten voor
BouwConnect. Uitgebreide ervaring met Revit en

ingenieurs besparen ontzettend veel tijd met het
gebruik van de database en beschikken altijd over
goede productinformatie.

affiniteit met IT zijn een must. Ben je een harde werker

Meer informatie kun je vinden op

uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch en voel je je op

www.tweesnoeken.nl en www.bouwconnect.nl

je plek in een dynamische omgeving? Dan kun jij ons
team wellicht versterken!
Ervaring:

bedreven in bouwkundig 3D
tekenen/modelleren in Revit.
Uitgebreide ervaring met het
maken van Revit-families,
system-families en materials.
Bekend met de DRS en
affiniteit met ICT

Competenties:

zelfstandig, gedisciplineerd,
leergierig, goed kunnen
samenwerken

Opleiding:

MBO+

Aantal uren:

36 – 40 uur per week

Beschikbaar:

in overleg

Wat we bieden
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in
een dynamisch en informeel bedrijf waar je de ruimte
krijgt om jezelf te ontplooien. Het salaris is afhankelijk
van leeftijd, opleiding en ervaring. Je valt onder de CAO
voor architectenbureaus. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan ook uitstekend.
Wat jij gaat doen
Als bouwkundig 3D tekenaar/BIM-modelleur werk je in
een team aan het modelleren van bouwkundige
producten en elementen voor de BouwConnect
Bibliotheek (BCB). In overleg met de opdrachtgever
bepaal je hoe de producten vorm moeten krijgen en
welke informatie ontsloten moet worden. Je wordt
daarbij dé vraagbaak op gebied van BIM en Revit.
Wie we zijn en wat we doen
De Twee Snoeken is een softwareontwikkelaar en
multidisciplinair architectenbureau. In ons pand in het
centrum van ’s-Hertogenbosch vind je architecten,
interieurarchitecten, bouwkundigen, bouwfysici, ICTers
en grafisch vormgevers. De medewerkers van De
Snoeken zijn enthousiast en gedreven. In een
ongedwongen sfeer werken we hard aan het bereiken
van onze doelen. Binnen de teams draagt iedereen
verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk, maar we
gaan er ook van uit dat alle collega’s meedenken over
mogelijke verbeteringen in het ontwikkelproces en het
eindproduct.

Interesse?
Solliciteer naar deze functie door een korte motivatie
en je cv te mailen naar kor.hania@tweesnoeken.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kor
Hania via 073 614 04 07.

