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ARCHITECTUUR

Vind die baan als
Bouwkundig Engineer/Modelleur

BOUWKUNDE

Vind die baan als
Architect [BEP]
Doe bij ons je beroepservaringperiode [BEP] van 2 jaar en wordt
architect!
Doe praktijkervaring op als Werkstudent
Architectonische illustrator

Maak jij schitterende illustraties bij onze vette projecten?

Kom bij ons afstuderen op
Architectuur in houtbouw [oa CLT]
en biobased materialen. [project of theorie]

Leg de basis voor de architectonische uitdaging van
Houtbouw en biobased materialen!

Architectuur voorspellen met filosofie! [theorie]
Bepaal samen met ons de architectuur
van de toekomst op basis van filosofie en … ?!

Architectuur heeft geen functie
we geven het een functie! [project of theorie]
Maak ontwerprichtlijnen voor de veranderende
functievraag van gebouwen!

Architectuur van het gestapelde landschap. [project]
Aan jou de opdracht om het gebrek aan ruimte
op te lossen met verticale landschappen!

Als bouwkundig engineer ben jij de toekomstige spil
in de bouwwereld!

Werkvoorbereider

Een werk voorbereiden vanaf ontwerp tot en met realisatie,
jij bent de rode draad!

Doe praktijkervaring op als Werkstudent
Modelleur

Kom jij engineers ondersteunen en vertaalt
de techniek in 3D modellen?

Kom bij ons afstuderen op
Houtbouw vertalen van halffabricaat naar
systeemoplossing. [project of theorie]
Til houtbouw van denken in element naar
denken in gebouwdelen!

Bouwkosten beheersen van ontwerp t/m
vergunning! [theorie met project/praktijk toets]

Ontwikkel een systeem om bouwkosten vanaf
schets tot realisatie te voorspelen!

Van boom naar woning!

[project of theorie]

[project of theorie]

Kwaliteitsborging in gebouwmodellen.

[project of

theorie]

Los het woning tekort eenvoudig op,
we hebben landwegen genoeg, toch?!

Bedenk jij een systeem voor de as build modellen?

Visueel plannen!

Architectuur parametriseren trend of
oplossing?! [project of theorie]

Ontwikkel jij de next level planning van 3D, naar 4D naar 5D?

Ontrafel jij de waarde van parametrische
architectuur en formuleer jij de kaders?!

Bouwfysische implicaties van de trend om licht te
bouwen?! [project of theorie]
Geef jij richting aan de bouwfysische gevolgen van lichter
bouwen en houtbouw?!

Architectuur is ook een proces! [theorie met project toets]
Ontwikkel het ideale, flexibele,
praktijkgerichte architectuur proces!

Constructeur

Constant op zoek naar het optimale ontwerp! ?
Wordt constructief expert er verrijk ons multidisciplinair team!

Technisch tekenaar

Ontwikkel jij BIM verder van ontwerp tot in de bouwkeet?

Architectuur langs de velden “de”
oplossing voor het woning tekort! [project]

Vind die baan als

Doe praktijkervaring op als Werkstudent

Draag jij bij aan het technisch en procesmatig
uitnutten van materiaalkenmerken?

Model gestuurde realisatie.

WORK@THE
B-GROUP

Ondersteun onze engineers bij de uitwerking van de diverse
bouwsystemen!

Kom bij ons afstuderen op
Lijmloze houtconstructies?!

CLT is een prachtig duurzaam bouwproduct, maar het kan nog
duurzamer!

Optimalisatie constructies!

Met meer varianten en de juiste analyse het optimale ontwerp
vinden voor duurzaamheid, kosten of materiaalgebruik. Ga jij de
uitdaging aan?

Basaltwapening een alternatief
voor wapeningsstaal?!

Architectuur is beleving. [project of theorie]

Wapeningsstaal is de norm, maar er zijn alternatieve die sterker
en lichter zijn. Duik in de eigenschappen en zoek met ons mee
naar de beste toepassing!

Geef vorm aan de beleving van de gebouwde omgeving door
zintuigen en cultuur te kennen, herkennen en faciliteren.

CONSTRUCTIE
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