
 

Vink Bouw - Profiel Technisch BIM Specialist 
 

Vink Bouw 
Vink Bouw is een ondernemende bouwer in de utiliteits- en woningbouw. We zien kansen, 
dragen risico en nemen verantwoordelijkheid als ontwikkelaar en bouwer ineen. Ontwikkelen 
en bouwen doen we samen. Niet als opdrachtgever of hoofdaannemer, maar als -en met 
partners die hetzelfde doel voor ogen hebben: een gebouw waar de klant tevreden mee is 
en waar we trots op kunnen zijn. 
 
Werken bij Vink Bouw in een platte organisatie met een ongedwongen sfeer, waar iedereen 
elkaar helpt. Bij Vink Bouw krijg je ruimte, verantwoordelijkheden en zijn we kritisch. 
Vingerwijzen kennen we niet, continu verbeteren wel. Je krijgt hiervoor de nodige coaching 
en training. Lekker werken is voor ons belangrijk. 
 
Profiel 
Vink Bouw is op zoek naar een technisch BIM Specialist die zijn kennis inzet op het gebied 
van automatiseren, standaardiseren, visualiseren, innoveren en modelleren. Je werkt hierbij 
nauw samen met onze BIM Regisseur en Coördinator ICT. We zoeken een sociaal 
betrokken persoon, die zich flexibel opstelt in de organisatie en over doorzettingsvermogen 
beschikt. Iemand met affiniteit voor de digitale ontwikkeling die de bouwsector doormaakt, 
capaciteiten heeft op software gebied en het als een uitdaging ziet om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van BIM binnen Vink Bouw. 
  
Persoonlijke eigenschappen: 

- sociaal 
- flexibel 
- betrokken 
- gedreven 
- doorzettingsvermogen 
- vooruitstrevend 
- creatief 
- zelfstandig 

 
Achtergrond: 

- minimaal HBO, voorkeur bouwkundige achtergrond / opleiding 
- BIM ervaring is gewenst  
- affiniteit met digitalisering, visualisering en innovaties 

 
Software deskundigheid vereist: 

- coördineren en controleren (voorkeur Solibri) 
- modelleren (voorkeur Revit) 

 
 
 
 
 



 

Interesse gewenst in: 
- het visualiseren van bouwprojecten, om deze vervolgens om te zetten naar 

(interactieve) beelden, Virtual Reality of Augmented Reality 
- het automatiseren van workflows door onder andere het gebruik van apps 
- het standaardiseren van workflows, templates, bibliotheken, rulesets en classificaties, 

om deze vervolgens te onderhouden  
- het innoveren, ontwikkelen en verbeteren 
- het programmeren met een programma zoals Dynamo 
- de robotisering en 3D printing 

 
Werkzaamheden: 

- ondersteuning aan de BIM gerelateerde projecten 
- ontwikkelen van standaard templates 
- visualiseren van projecten 
- modelleren van specifieke objecten 
- ondersteuning aan de organisatie  
- ondersteuning aan het continu optimaliseren van onze processen 
- opleiden van de organisatie 

 
Wij bieden jou? 
De waardering voor onze mensen komt natuurlijk tot uitdrukking in onze 
arbeidsvoorwaarden die afgestemd kunnen worden op jouw persoonlijke wensen.  
Wij bieden jou: 

- een fulltime job op ons kantoor in Nieuwkoop 
- een zelfstandige werkplek met ruimte voor nieuwe ideeën  
- een uitdagende en veelzijdige functie in een energieke omgeving 
- functie- en carrièregerichte opleidingsmogelijkheden  
- werken aan gave projecten met aandacht voor de klant 
- ontwikkelen en werken aan vernieuwende processen en technieken 
- salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring  

 
Solliciteren? 
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan door je CV en motivatie te 
mailen naar onze BIM regisseur Ernst Bouma met emailadres eb@vinkbouw.nl Heb je 
vragen of wil je meer informatie over de functie, bel dan met Ernst op telefoonnummer 
0172-520268. 
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