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Waarover gaat de vacature? 

 
  

  Functieomschrijving 

We wensen ons team te Brussel te versterken met een (m/v): 

 

BIM MODELLER ARCHITECTUUR 

 

Je functie 

 

 Als lid van een projectteam draag je de verantwoordelijkheid voor het opzetten van 

een BIM-model op basis van een schets- of voorlopig ontwerp. Je wordt hierbij 

ondersteund door een BIM Model Manager. 

 Je staat in voor het uittekenen en modelleren van grootschalige projecten en het 

uitwerken van gedetailleerde ontwerp- en uitvoeringsplannen en meetstaten.  

 Als lid van een gemotiveerd team geef je mee sturing aan de verdere uitbouw van 

BIM en zorg je ervoor dat BIM een vanzelfsprekendheid wordt binnen ons bureau. 

Dit maakt je functie dynamisch en uitdagend. 

 Je werkt nauw samen met de projectarchitecten, alsook met je collega’s en 

teamleden van de andere disciplines en vestigingen om in overleg tot een 

gecoördineerd en kwalitatief resultaat te komen. 

 Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te 

versterken en te delen met je collega’s. Onder andere door je deelname aan 

werkgroepen draag je bij tot het verhogen van het innovatievermogen en het 

versterken van het kwaliteitsimago van VK. 

 

Profiel 

 

 Je behaalde het diploma bachelor Toegepaste Architectuur, Assistent 

Architect of gelijkwaardig door ervaring.  

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het ontwerp van kwalitatieve projecten. 

Tijdens deze ervaring heb je een sterke kennis van REVIT opgebouwd. 

 Je hebt een sterk ruimtelijk en conceptueel inzicht. Je passie voor je job 

etaleer je door continu te willen bijleren, je kennis te delen en je collega’s te 

enthousiasmeren voor BIM. 

 Je bent accuraat, stressbestendig, communicatief en vooral ook een 

teamplayer en problem solver. 

 Je hebt een uitgesproken interesse voor tekensoftware en 

gegevensuitwisseling tussen verschillende reken- en tekenpakketten. 

 Vestiging(en) 

Brussel 

 

Solliciteer via 

HR@vkgroup.be 

BIM modeller 

architectuur 
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 Je bent PC-vaardig. Naast REVIT (ARCH) kan je ook vlot overweg met  Excel. 

Kennis van andere (teken)software is een pluspunt. 

 Je bent Franstalig of Nederlandstalig met een goede kennis van de andere 

landstaal. 

 

Join us  
VK Architects & Engineers heeft meer dan 450 medewerkers in dienst in België, Nederland, 

Luxemburg en Vietnam. Van projectingenieurs en architecten, principals en 

projectmanagers, BIM-modelleurs, tot directors en managers. Onze professionals zijn actief 

in Healthcare Design en in Building Engineering. In Healthcare Design biedt VK alle 

architectuur en engineering-diensten aan voor zorgontwerpen van ziekenhuizen, mentale 

gezondheidszorg en ouderenzorg. In Building Engineering stellen onze ingenieurs hun 

knowhow ten dienste van architecten, investeerders, vastgoedontwikkelaars en publieke 

overheden. 

Bij VK zijn we innovatief, staan we open voor jouw ideeën en hechten veel waarde aan 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende 

organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. De passie en 

gedrevenheid van onze medewerkers werkt aanstekelijk. Onze multidisciplinaire aanpak, de 

uitwisseling van innovatieve ideeën en de zorg voor het milieueffect van onze projecten tillen 

onze medewerkers en projecten naar een hoger niveau. Wij rekenen ook op jou om van VK 

een bedrijf te maken waar innovatie en kwaliteit blijven groeien. 

 

www.vkgroup.be 

  

 

 

 


