VACATURE BIM ENGINEER REVIT
datum

18-2-2019

Ben jij goed met BIM en wil je meewerken in een bedrijf dat hier koploper in is? Root is een jong en
dynamisch bedrijf van 16 bouwkundig ingenieurs. Wegens groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste
Revit-engineer die ons team komt versterken en bereid is om zichzelf uit te dagen om elke dag iets beter te
worden. Ook voor doorgewinterde Revit-specialisten hebben wij voldoende uitdagend werk klaar liggen!
Kernwoorden: BIM, Revit, engineer, modelleur

WERKZAAMHEDEN






Uitwerken van definitief ontwerp tot uitvoeringsgereed tekenwerk in BIM
Zoeken naar oplossingen voor detaillering
Opbouwen van (complexe) Revit families
Controleren van eigen werk m.b.v. geautomatiseerde software
Jezelf ontwikkelen en iedere dag een beetje beter worden

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES









Ervaring met Revit (minimaal 2 jaar)
Ervaring met Solibri is een pre
Nauwkeurig
Enthousiast, altijd op zoek naar verbetering
Communicatief vaardig
Teamspeler, maar ook zelfstandig
In staat om de planning onder controle te houden
Ervaring in contact met opdrachtgevers

WAAROM KIEZEN VOOR ROOT?
Root is specialist op het gebied van BIM: bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel en wij zijn dagelijks bezig
met hoe het nog beter, sneller en – niet onbelangrijk – nog leuker kan. Sinds 2014 werken wij met een
groeiend team aan een breed scala van projecten. Zo doen wij de bouwkundige engineering voor talloze
woningbouwprojecten, maar ook voor complexere en grotere werken, onder meer in de utiliteitsbouw en in
de zorgsector. Daarnaast brengt Root bestaand vastgoed in kaart ter voorbereiding van ontwerp- of
uitvoeringswerkzaamheden. Recent hebben wĳ het gehele Binnenhof mogen modelleren met als
eindresultaat het meest uitgebreide BIM-model dat ooit van een dergelĳk object werd gemaakt. Verder doet
Root aan eigen onderzoek en ontwikkeling en ondersteunen wij andere organisaties op het gebied van BIM.
Dit kan o.a. gaan om modelcontrole, de ontwikkeling van ILS'en, maar ook om het adviseren van collega
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engineers bĳ de implementatie van BIM of het ondersteunen bĳ projecten als BIM-regisseur of BIMcoördinator.
Root heeft een gezellig en hecht team van enthousiaste BIM-fanatici. Geregeld worden er borrels en
teamuitjes gehouden en na het werk kun je stoom afblazen in onze VR ruimte. Ons kantoor en werkplekken
zijn ruim en van alle gemakken voorzien. Er zijn korte lijnen met de directie en er is veel ruimte voor inspraak
en eigen initiatief. Naast een marktconform salaris biedt Root veel andere voordelen zoals mogelijkheden
voor opleiding, flexibele werktijden, 6 weken verlof en een volledig verzorgde lunch.

CONTACT
contactpersoon: Paul Bos (directeur)
telefoon: 033 230 0029
e-mail: info@root-bv.nl
website: www.root-bv.nl
adres: Amsterdamseweg 43, 3812 RP Amersfoort

Uiteraard mag deze vacature altijd gedeeld worden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
echter niet op prijs gesteld.
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