
 

 

 

Vacature:  

Bouwkundig Revit-modelleur / werkvoorbereider ( fulltime/40 uur ) 

 

Wil jij werken in een platte organisatie met jonge en zeer gedreven mensen, aan diverse natuursteen en 

keramiek projecten. Zoek je een baan waarin je jezelf de verantwoordelijkheid voor het project draagt 

en het hele proces begeleidt? Vind je het gaaf veel contact met leveranciers over de hele wereld te 

hebben? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

 

Functie-inhoud: 

Als “Bouwkundig Revit-modelleur / werkvoorbereider” heb je een gecombineerde functie binnen 

ons bedrijf. Je werkt in een klein team van werkvoorbereiding en engineering, waarbij je wordt 

ondersteund door het hoofd-bedrijfsbureau. Je bent verantwoordelijk voor de volledige 

werkvoorbereiding en engineering van je eigen projecten. Jij werkt de engineering uit in 2D of 3D, 

vanaf het ontwerp tot productietekening. Je houdt contact met leveranciers over de hele wereld, en 

ondersteund de uitvoering door te zorgen dat alles op tijd op de bouw is. Je draagt de 

verantwoordelijkheid van het project tot aan uitvoering en bewaakt de financiën. Wij bieden een 

uitdagende balans tussen kleine en grote projecten. 

 

 

Opleiding: 

- Minimaal afgeronde MBO niveau 4 Bouwkunde opleiding of 

afgeronde HBO Bouwkunde opleiding. 

 

Kennis en ervaring: 

- Kennis en vaardigheden met MS Office.  

- Goede vaardigheden met Autodesk Revit en CAD. 

- Aantoonbare ervaring in bovengenoemde. 

- Interesse in de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. 

- Beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

- Zelfkennis: gemotiveerde-“harde” werker.  

 

  



 

Competenties: 

- Flexibel 

- Enthousiast 

- Leergierig 

- Stressbestendig 

- Oplossingsgericht 

- Resultaatgericht 

- Zelfstandigheid 

- Initiatief 

- Samenwerken 

 

Wij bieden: 

Een uitdagende baan in een professionele en leerzame werkomgeving waarin wordt geïnvesteerd 

in de ontwikkeling van de medewerkers en de werkomgeving. Wij zijn een jong, ambitieus en 

groeiend bedrijf met inmiddels vele prestigieuze projecten op onze naam als referentie. 

Tevens bieden wij een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden welke in overeenstemming is 

met de functie. 

 

Interesse? 

Mail je motivatie en CV naar ferdy@mutsaertsbv.nl t.a.v. de heer 

F. {Ferdy} de Smet 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer F. de Smet 

Tel: 013-5211242 

 


