
Ballast Nedam is een ontwikkel- en bouwonderneming waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. We willen het meest competitieve bouw-

bedrijf van Nederland zijn. Via directe en open dialoog met onze klanten en partners ontwikkelen we toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur: 

van droom tot realisatie. Dit koppelen we aan onze slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, wereldwijde expertise en focus op operational excellence. 

Zo komt Ballast Nedam tot grensverleggende oplossingen. 

(Senior) BIM Modelleur
Breng jij BIM graag verder in onze organisatie? 

PMC Specialties
PMC Specialties: 3 specialismen (Parking, Marine & Civil) onder één dak, die elkaar versterken op het gebied van kennis en ervaring. Wij zijn specialist in 

parkeeroplossingen (ontwerp en realisatie van slimme parkeergarages in Nederland en steeds vaker internationaal). Met een sterk portfolio van aan-

toonbaar succesvolle projecten hebben we een unieke positie in deze nichemarkt. 

Daarnaast zijn wij specialist op het gebied van complexe bouwkuipen en waterbouwkundige werken (denk aan droge en natte ontgraving, combi- en 

damwanden, slibbehandeling, onderwaterbeton, verankeringen en funderingen). Hedendaagse stedelijke en industriële ontwikkelingen vragen om 

slimme en inventieve bouwkundige totaal oplossingen, met onze projecten wij spelen een vooraanstaande rol in de bouw- en constructiemarkt.

  

Jouw uitdaging
Als BIM Modelleur  ben je een zeer belangrijke schakel in de ontwerp en engineering fase, hier wordt de klantwens ontworpen. Je ondersteunt de ten-

derafdeling met betrekking tot de BIM modellering. Hierbij let je op een correcte toepassing van normen en richtlijnen. Je bent verantwoordelijk voor 

een adequate uitvoering van de BIM modellering en daarbij werk je volgens de planning. Je adviseert en stimuleert vooral iedereen in de organisatie tot 

het juiste gebruik van BIM. Het algemene BIM kennis- en toepassingsniveau probeer je op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast ben je verantwoorde-

lijk voor een overzichtelijke en eenduidige Projectadministratie van de BIM Modellen.

Jouw profiel
•	 Je	beschikt	over	een	afgeronde	MBO/HBO	opleiding	Bouwkunde	of	Civiele	Techniek;

•	 Je	hebt	minimaal	5	tot	10	jaar	relevante	werkervaring	als	BIM	Modelleur;

•	 Je	bent	analytisch	sterk	en	hebt	aantoonbare	ervaring	met	Revit;

•	 Je	hebt	overtuigingskracht	en	bent	duidelijk	in	je	communicatie,	bij	voorkeur	in	het	Nederlands	en	Engels;

•	 Je	maakt	met	jouw	creativiteit,	drive	en	ambitie	en	het	verschil	in	onze	projecten!

Wij bieden
Onze	mensen	zijn	de	belangrijkste	succesfactor.	Vanuit	deze	overtuiging	biedt	Ballast	Nedam	een	gezonde,	veilige	en	motiverende	werkomgeving.	

Daarbij staan onze gedeelde normen en waarden, hoe gaan we om met elkaar, de omgeving en onze klanten, centraal.

Wij	bieden	een	interessante,	uitdagende	functie	met	een	steile	leercurve,	in	een	dynamische,	soms	hectische,	omgeving.	Uiteraard	bieden	wij	een	inte-

ressant en passend salaris en beschikken wij over een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden volgens de bouw cao.

  

Wij kijken uit naar jouw reactie!
Solliciteer snel via onderstaande link:

https://werkenbij.ballast-nedam.nl/apply/senior-bim-modelleur/98ungu


