Vacature Engineer / Modelleur
B-invented zoekt een fanatieke collega in de dubbelrol van Engineer / Modelleur
B-invented is een groep van fanatieke bouwverbeteraars. Ben jij een fanatieke engineer met de
ambitie om bouwprocessen te optimaliseren? Dan is B-invented voor jou dé organisatie. Binnen de
inspirerende omgeving van het volledig nieuwe Strijp-T in Eindhoven ga jij met de kracht van enthousiasme elke dag uitdagend werk doen.
B-invented is dé engineerings-expert waarbij betrokkenheid en integrale aanpak centraal staan. Ons
team kent constructieve en bouwkundige experts, modelleurs, tekenaars en architecten. Daarnaast
hebben we via zusterbedrijven nauw contact met uitvoerende collega’s en partners op de bouw. Met
ons team van experts zijn we samen met klanten en partners continu bezig processen te verbeteren
om resultaten beter te maken en doorlooptijden te verkorten. Samen maken we mooie projecten
waar we blij en trots van worden.
B-invented gelooft in rollen waar binnen mensen goed tot hun recht komen. Zodoende kun je zelf je
ambities inrichten en groeien in de richting die het best bij jou past.
Jij maakt binnen B-invented deel uit van het integrale team dat vanaf het ontwerp tot en met de
uitvoering bezig is met maakbare oplossingen en continue optimalisaties.
Jij bent in de rol van bouwkundig engineer / modelleur actief op verschillende gebieden:
Jij analyseert gebouwen door principes en structuren vast te leggen;
Jij wint advies in bij partners om tot modellen en tekeningen te komen van maakbare
gebouwen;
Jij bedenkt slimme oplossingen voor details die je zelf modelleert en uitwerkt tot een
bouwbaar model.
Jij krijgt energie van het werken binnen het team van B-invented. Omgekeerd zal jouw energie bijdragen aan een ﬁjne en fanatieke werkomgeving. Jij herkent jezelf dus ook in de onderstaande termen:
Enthousiast en gedreven;
Creatief en inventief;
Samenwerker;
Scherp;
Kwaliteitsgericht;
Procesgericht; en
Bouwverbeteraar.

Jij hebt bovendien:
Opleidingsniveau HBO of hoger;
Relevante werkervaring

Word jij enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zoeken wij elkaar dus
laat je enthousiasme spreken en neem contact op met Lucienne Theunissen op
040 – 780 51 31 of via vacature@b-invented.com.

