VACATURE
ERVAREN BOUWKUNDIG INGENIEUR
(ARCHICAD)
datum

1-7-2019

Ben jij een (zeer) ervaren bouwkundig ingenieur die graag wil werken met BIM? Of weet jij hier al het een en
ander van, maar wil je je BIM-kennis en -ervaring flink uitbreiden? Wil jij niets liever dan werken in een bedrijf
dat koploper is in werken met BIM? Dan zit je gebeiteld bij Root.
Root is een jong en dynamisch bedrijf met een gedreven team van bouwkundig ingenieurs. En omdat we al
vijf jaar hard aan het groeien zijn, zoeken we nog een enthousiaste ervaren bouwkundig ingenieur die ons
team komt versterken. Ook voor de doorgewinterde ArchiCAD-specialist hebben wij mooie uitdagingen
liggen!
Kernwoorden: BIM, ArchiCAD, engineer, modelleur

DIT GA JE DOEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt zelfstandig een definitief ontwerp uit tot uitvoeringsgereed ontwerp in ArchiCAD
Je ontwikkelt details in ArchiCAD en werkt deze verder uit
Met Solibri controleer je je eigen werk
Je controleert tekeningen, modellen en stukken van derden, voorziet ze eventueel van commentaar
en verwerkt de gegevens in bouwkundige zin
Je stelt offertes op en bewaakt het offertetraject
Je coördineert engineeringswerkzaamheden
Je ondersteunt projectbetrokkenen m.b.t. bouwkundig/technische oplossingen
Je neemt deel aan bouw- en werkvergaderingen
Je onderhoudt contacten met externen in de uitvoeringsfase
Je bewaakt kwaliteit, planningen, budgetten, meer/minder werk
Je blijft jezelf ontwikkelen en wordt iedere dag nóg beter.

DIT BEN JIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent minimaal in het bezit van het diploma MBO+ en/of HBO/WO Bouwkunde
Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als bouwkundig ingenieur
Je hebt gedegen kennis van bouwbesluit en regelgeving
Ervaring met ArchiCAD is een pre
Je beschikt over organisatievermogen, analytische vaardigheden en technisch inzicht
Je bent enthousiast en altijd op zoek naar verbetering
Je bent nauwkeurig
Je neemt initiatief
Je bent communicatief vaardig
Je bent een teamspeler en je kunt goed zelfstandig werken
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DAAROM KIES JIJ VOOR ROOT
Root is dé specialist op het gebied van BIM: bij ons staat kwaliteit niet zomaar ‘hoog’ in het vaandel – het
staat continu bovenaan. Dagelijks werken wij aan hoe het nóg 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. 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 of de ontwikkeling van ILS'en. Daarnaast adviseren we collega-engineers bĳ de implementatie
van BIM en bieden we BIM-ondersteuning bĳ projecten.
Root heeft een gezellig en hecht team van enthousiaste BIM-fanatici. Geregeld organiseren we borrels en
teamuitjes en na het werk kun je ontspannen (of beter gezegd inspannen) in onze eigen VR-ruimte. Ons
kantoor en werkplekken zijn 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, zes weken verlof en een volledig verzorgde lunch.

MEER WETEN OF DIRECT SOLLICITEREN?
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Uiteraard mag deze vacature altijd gedeeld worden, graag zelfs. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature stellen we echter niet op prijs.
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