
Gezocht:  

Revit Modelleur/AutoCad tekenaar HBO/MBO 
Ben jij op zoek naar een gevarieerde baan met volop uitdagingen in diverse werkgebieden? 
Heb je enkele jaren ervaring en wil je meewerken in een jong, vooruitstrevend bedrijf? 
Vind je 3D scannen/pointclouds en creatief bezig zijn leuk? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Per direct hebben wij plek voor full time Revit modelleurs/AutoCad tekenaars 

Wij zoeken de volgende kwaliteiten: 
- Afgeronde HBO of MBO bouwkunde opleiding.
- Bekend en ervaren met Revit en AutoCad
- Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
- In een team kunnen werken met goede communicatieve vaardigheden.
- Fulltime 40 uur evt. 32 uur bespreekbaar
- Ambitieus, leergierig en teamspeler

De taken van de modelleur bestaan met name uit het uitwerken van de projecten in de meest ruime 
zin. Dit omvat meer: 

- 3D uitwerken van bestaande situaties.
- Pointclouds.
- Maken van nieuwe ontwerpen in constructie/bouwkunde en werktuigbouwkunde

Wij geloven dat je het meest uit jezelf haalt als je doet waar je enthousiast van wordt. 
En daarom geven we je graag de ruimte om je te ontwikkelen en je kennis te delen.

Ingenieursbureau List BV biedt jou: 

- Prettige werksfeer in een jong en dynamisch team.
- Uitdagende functie.
- Zelfstandig-, en verantwoordelijkheid.
- Reiskostenvergoeding.
- 22 vakantiedagen en 13 ATV dagen.
- Mogelijkheid tot het volgen van een studie of cursus.
- Een goed salaris.

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaande vacature? 
Stuur dan je cv met motivatie naar s.kristians@bureaulist.nl  

Heb je vragen over deze vacature dan kan je ook telefonisch contact opnemen met: 
mw. Kristians, tel: 075 – 612 77 88 
En als jij iemand anders herkent in dit profiel? Voel je vrij om deze vacature te 
delen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

https://www.bureaulist.nl/zoeken-revit-modelleur/
mailto:e.kater@bureaulist.nl



