
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als BIM modelleur bij Algemene Bouwonderneming Vandenbussche, een ambitieuze, familiale KMO, word je het 
eerste aanspreekpunt voor de BIM projecten.  In eerste instantie bied je ondersteuning aan de studie- en 
calculatiedienst bij het voortraject van een bouwproject en daarna maak jij als BIM modelleur ook deel uit van het 
uitvoerende projectteam. Dit voor aanbestedingsdossiers tot en met klasse 8, zowel voor de openbare als private 
markt. Vanuit onze kantoren te Aalter, die vlot bereikbaar zijn, richten we ons op bouwprojecten voornamelijk in 
Oost- & West-Vlaanderen. 

 Je staat zelf in voor het modelleren en dit volgens de eigen template en het BIM-protocol. 

 Je zorgt eventueel voor de nodige bemerkingen/varianten bij dossierstudies. 

 Je controleert diverse studies/plannen/meetstaten volgens noodzaak en vereisten van het project. 

 Je controleert externe modellen en voert hierop clashdetectie uit. Je genereert de nodige data uit de 
modellen voor calculatie en meetstaten. 

 Je rapporteert aan het diensthoofd calculatie voor wat betreft dossiers in aanbesteding. 

 Je staat verder in voor het aanpassen en up-to-date houden van de BIM-plannen tijdens uitvoering van het 
project.  In die rol rapporteer je aan de betrokken projectleider. 

 Je ontplooit je verder tot BIM-expert die zijn/haar kennis en expertise op vlak van BIM ten dienste stelt van de 
firma tijdens de verschillende fases van het bouwproject. 

 Je hebt een hoger bouwkundig diploma, Bachelor Toegepaste Architectuur of bent gelijkgesteld door 
ervaring. 

 Planlezen heeft voor jou geen geheimen en je hebt een goed ruimtelijk inzicht. Je kan zeer goed werken met 
Autocad en hebt ervaring met Revit. 

 Je bent een ambitieuze schoolverlater of hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug. 

 Je bent rekenkundig, werkt graag met cijfers en hebt kennis van het opstellen van meetstaten. 

 Je werkt snel, zeer nauwkeurig en geordend. 

 Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten en gaat planmatig te werk. 

 Een kwalitatief hoogstaand en organisatorisch sterk uitgebouwd bedrijf. 

 Een open bedrijf met een open communicatiestijl en een aangename werksfeer, waar plaats is voor 
waardering, vertrouwen, ontwikkeling en autonomie. 

 Variërende bouwprojecten tem. klasse 8 in Oost- en West-Vlaanderen, m.a.w. vanuit Aalter filevrij werken. 

 Interne en externe opleidingen mogelijk via onze Vandenbussche Academy. 

 Een interessante bruto verloning en een mooi pakket extra-legale voordelen. 
 

 

Tel. 09 325 75 47 of vacatures@vandenbusschebouw.be 

 
 

mailto:vacatures@vandenbusschebouw.be

