
BIM-modelleur gezocht, kom jij ons team versterken?

Onderwaater Architecten Ingenieurs B.V. is een 
groeiend, dynamisch architecten- en ingenieursbureau 
gevestigd in Alphen aan den Rijn. We werken aan diverse 
ontwikkel-, bouw-, restauratie- en onderhoudsprojecten, 
zowel in ontwerp/voorbereiding als in uitvoering.
We ontwerpen, werken projecten geheel technisch 
uit en verzorgen de bouwbegeleiding tijdens het 
uitvoeringsproces (full-service bureau). Dit alles in een 
informele omgeving, waarin we sociale betrokkenheid, 
enthousiasme en humor belangrijk vinden. 

Bureau:

In het bezit van een afgeronde opleiding HBO Bouwkunde;
Goede kennis en geruime ervaring met modelleersoftware Revit 
en tekensoftware AutoCAD (minimaal 3 tot 5 jaar vergelijkbare 
werkervaring bij een architectenbureau);
Je hebt ervaring met technische detaillering, materialisatie, 
maatvoering en compositie en je weet de inbreng van alle 
adviseurs perfect samen te brengen;
Actuele kennis van het bouwbesluit, bouwregelgeving en het 
bouwproces;
Zorgvuldig kunnen werken, zelfstandig en in teamverband;
Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en hebt echt passie voor 
het vak;

Functie:

BIM-modelleur

Onze grote betrokkenheid, passie en vakkennis 
zetten we in voor diverse opdrachtgevers, zowel 
zakelijk als particulier. Er is een zeer gevarieerde 
opdrachtenportefeuille (woonhuizen, woongebouwen, 
kantoren, scholen, sportaccommodaties, dierverblijven)
Daarnaast zijn we ook veel actief met 
herbestemmingen, restauraties en verduurzaming van 
monumentale gebouwen. Kwaliteit staat altijd voorop en 
we zijn ook graag de spil die andere adviseurs aanstuurt, 
controleert en enthousiasmeert.

Functie eisen en kenmerken:

Competenties:

Je bent enthousiast en creatief, je denkt in mogelijkheden;
Je bent zorgvuldig en verantwoordelijk, je kunt zelfstandig en in 
teamverband werken;
Je hebt gevoel voor techniek en esthetiek;
Je bent flexibel, je kunt goed schakelen tussen projecten;
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal 
in woord en geschrift;
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Een gezellige informele werkomgeving;
Unieke, diverse projecten; 
Goed salaris in overleg conform de Cao Architectenbureaus 
afhankelijk van opleiding(en) en ervaring(en);
Uren: 40 uur per week (32 uur is bespreekbaar).

Wij bieden:

Graag ontvangen we je 
motivatiebrief met CV en een 
beknopt portfolio of overzicht 
met je (meest recente) 
projecten.

Sollicitaties graag per e-mail 
versturen naar:  
bart@onderwaater.nu.  
Voor nadere informatie kan je 
contact opnemen met Bart Jan 
Onderwaater (0172-501040).

Solliciteren:

Dit ga je doen:

Je werkt aan verschillende projecten tegelijkertijd. Dit zijn zowel grotere trajecten in teamverband als 
kleinere projecten waar je meer zelfstandig aan werkt. De projecten bevinden zich in verschillende fases 
en betreffen zowel nieuwbouw als verbouw, renovatie en restauratie. In overleg met de projectleider of 
het projectteam maken we per project een plan en planning, waarna je zelfstandig aan de slag gaat met 
het bouwkundig modelleer/tekenwerk in Revit. 

Je komt terecht in een hecht team met andere modelleurs die je met raad en daad terzijde staan en 
meenemen in onze werkwijze, 3D-strategie en protocollen. Je zorgt voor een zorgvuldige afstemming 
tussen de verschillende andere onderdelen (bijvoorbeeld constructie en installaties) en denkt na over de 
kleinste details. Je verzamelt de benodigde productgegevens en overlegt met fabrikanten en leveranciers 
over de mogelijkheden. Je controleert tekenwerk zowel intern als van derde partijen op inhoud, kwaliteit 
en esthetiek.

Vacature: Onderwaater Architecten Ingenieurs B.V.


