
Bouwkundig Revit-modelleur 
 
Over Jacobs Architecten:  
 
We zijn een breed georiënteerd architectenbureau, met een specialisme in de automotive industrie, waaronder 
showrooms, kantoren, werkplaatsen en schadebedrijven. Daarnaast zijn er ook projecten in de woningbouw, utiliteit en 
kantoorbouw. 

Ons kantoor kenmerkt zich door een prettige en gemoedelijke werksfeer. De organisatie is vlak en we werken met korte 
lijntjes. We vinden het hierin belangrijk de werkdruk te beperken en de kwaliteit voorop te laten staan. 

Wij zijn op zoek naar een creatieve en zelfstandige Revit Modelleur die op een technisch gedegen manier vorm weet te 
geven aan onze ontwerpen. 
Dit doe je natuurlijk niet alleen maar samen met ons team van bouwkundigen, architecten, (externe)interieurarchitect en 
grafisch designer. 
 
Revit Engineer (32-40u): 
Je werkt de projecten uit vanaf schets tot en met de uitvoering. Hierin werk je uit tot op detailniveau.  
Je zorgt voor de benodigde adviezen die je verwerkt in het project. Je vraagt de omgevingsvergunning aan en maakt het 
technische ontwerp voor aanbesteding op basis van bestek en omgevingsvergunning. 
In de uitvoering verzorg je de werktekeningen, voer je controles uit op stukken van aannemers en installateurs en 
beantwoordt je de technisch inhoudelijke vragen vanuit de uitvoering in nauwe samenwerking met de 
projectcoördinator. 
 

Wij bieden: 
• Uitdagende multidisciplinaire projecten binnen de automotive, woningbouw en utiliteit; 
• Een marktconform salaris passend bij de functie; 
• Een plek in een team van ca. 10 gedreven mensen; 
• Je krijgt de mogelijkheid om thuis te werken waarbij de nadruk moet liggen op werken op kantoor; 
• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen of opleidingen. 

 

Wat heb je hiervoor nodig? 
Je beschikt over een analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden om diverse advies partijen aan te sturen en 
te controleren. Je kunt snel schakelen als dat gevraagd wordt en aan meerdere projecten tegelijk werken.  
Je kunt luisteren naar klantwensen en die vertalen naar praktische oplossingen. Je bent zelfstandig en bent goed op de 
hoogte van bouwkundige wet- en regelgeving. Je hebt affiniteit met inrichting en afbouw. 
De volgende kwaliteiten heb je hiervoor in huis: 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt een bouwkundige opleiding; 
• Je modelleert in Revit; 
• Je hebt kennis van AutoCAD om te gebruiken in Revit; 
• Je hebt kennis van het Bouwbesluit; 
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring 

  

Heb je interesse?  
Stuur dan je sollicitatie met je CV en motivatie naar l.vanharten@jacobsarchitekten.com t.a.v. Laurens van Harten en wij 
nemen contact met je op. 


