
 
 

 
Ervaren Revit-modelleur Werktuigkundige Installaties 

Galjema Technisch Adviesbureau is een goed in de markt bekend staande en groeiende organisatie met een 
hecht team en korte communicatielijnen.  

Wij hebben plaats in ons team voor een ervaren BIM/Revit-modelleur, specialisatie Werktuigbouwkunde, 
een functie waarbij je multidisciplinair meewerkt aan het ontwerpen van gebouw gebonden installaties. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag meewerken aan de diverse interessante projecten 
van Galjema in de sector utiliteit? Wij maken graag een afspraak met kandidaten die voldoen aan 
onderstaand profiel.   

Als BIM-modelleur ontwerp je zelfstandig de technische gebouw gebonden installaties met behulp van Revit 
in de BIM-modellen. Dit conform de tussen partijen afgesproken en geaccordeerde specificaties (protocollen) 
en geldende voorschriften en normen. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen, beheren en delen van 
het model en voor het overdragen van informatie en gegevens aan de projectleider. In afstemming met de 
projectleider onderhoudt je contacten met fabrikanten en leveranciers over de toe te passen producten of 
systemen in het ontwerp. Deze functie vereist inzicht in het lezen van plattegronden, doorsnedetekeningen 
en bouwkundige en constructieve modellen en een goed ruimtelijk inzicht. Daarnaast een goede kennis van 
en snelle omgang met 3D-ontwerpsoftware (Stabicad voor Revit).  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 Het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden in de ontwerpfasen, waaronder afstemming en 

coördinatie met de overige vakdisciplines en externe partijen (integraal ontwerpteam);  
 Het uitvoeren van clash controls en de terugkoppeling van knelpunten; 
 Rapportage van de resultaten aan de projectleider; 
 Het onderhouden van externe projectcontacten in overleg met de projectleider; 
 Het controleren van eigen werk, het werk van collega modelleurs en derden.  

 
Functie eisen: 
 Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;  
 MBO / HBO opleiding Werktuigbouwkunde is een vereiste; 
 MIT / HIT opleiding is een pre; 
 Aantoonbare ervaring met het ontwerpen van gebouw gebonden installaties; 
 Een aanvullende BIM/Revit opleiding is een vereiste.  
 Je bent digitaal vaardig, hebt kennis van en ervaring met relevante softwarepakketten zoals Stabicad for 

Revit.   
 Je bent flexibel, kunt snel schakelen en de werkzaamheden afronden binnen de afgesproken 

tijdsbesteding; 
 De bereidheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.  

 
Wij bieden: 
 Een dynamische baan met uitdagende projecten; 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Relevante opleidingsmogelijkheden. 

 
Interesse?  
Stuur dan je motivatiebrief met CV naar galjema@galjema.nl  Je krijgt z.s.m. 
een reactie. Heb je specifiek vragen over de functie? Bel ons dan op nummer: 
079-2065080.  

 

 


