


We zijn dringend op zoek naar:

BIM modelleur

FUNCTIE
Als modelleur ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en detailleren van een BIM model 
voor een totaalproject en het coördineren van de volgende taken:

• Verantwoordelijk zijn voor het opzetten / opvolgen van een BIM-model van onze bouwprojecten of 
een onderdeel ervan

• Instaan voor het opmaken van uitvoeringstekeningen en montageplannen (vanuit het BIM-model)
• Verrichten van tests, zoals ‘interference checks’ en ‘clash controls’
• Implementeren van het BIM protocol op projectniveau (o.a. modelleerregels uiteenzetten, commu-

nicatiewijzen en frequentie bepalen, uitwisselingsprotocollen opstellen) en waken over de kwaliteits-
controle en detailcontrole van hoeveelheden

• Assisteren van het werfteam inzake alle BIM-gerelateerde items (opvolgen van gerealiseerde hoeveel-
heden en het uitwerken van vorderingsstaten, data-verzameling inzake verrekeningen, opmaak BIM 
as-built, …)

• Intern afstemmen met de projectleider en werfleider 
• Communiceren met het studiebureau en architectenbureau omtrent aan te leveren materiaal
• Bijdragen aan de opbouw van de standaardisatie van het BIM-proces
• Initiatief nemen tot kwaliteitsverbetering, kennisopbouw en kennisdeling
• Volgen van de ontwikkelingen in de markt op vlak van BIM

PROFIEL
• Je beschikt over een diploma ingenieur bouwkunde, assistent architect of toegepaste architectuur of 

gelijk gesteld door ervaring in een gelijkaardige functie
• Je beschikt over technische kennis en technisch inzicht in de BIM-software
• Aangezien je als BIM-specialist eerst in de virtuele wereld bouwt wat later in het echt wordt gereali-

seerd, is kennis en ervaring in het bouwproces eveneens een pluspunt
• Kennis of een achtergrond hebben in het werken met Revit is een extra troef maar geen vereiste
• Je beschikt over een goed ruimtelijk inzicht en je hebt oog voor detail

AANBOD 
• Een boeiende en veelzijdige job met doorgroeipotentieel
• Een aangename werksfeer in een dynamisch team 
• Een correcte verloning

INTERESSE ? 
Contacteer: Heidi Voet  -heidi.voet@furnibo.be  -http://www.furnibo.be/jobs
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