
BIM-COÖRDINATOR

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN
Je bent verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en begeleiding van BIM-implementatie
binnen onze organisatie.
Je hebt de leiding over ons nieuwe projectteam BIM. Je communiceert met dit projectteam
om alle BIM-modellen te beoordelen en brengt waar nodig, samen met je collega’s, wijzingen
aan.
Je geeft sturing aan het BIM-proces, stelt het BIM-projectplan op, organiseert BIM-overleggen
en bewaakt de kwaliteit van de BIM-modellen die door diverse partijen worden aangeleverd.
Je controleert tekeningen en coacht en instrueert onze collega’s om projecten zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.
Je bent continu bezig met het installeren en borgen van een BIM-werkmethode om onze
processen te verbeteren.
Je monitort de communicatie om ervoor te zorgen dat het gebeurt zoals afgesproken.

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Binnen Winkels zijn we gestart met het opzetten en professionaliseren van BIM-technologie. We
streven ernaar om in de toekomst al onze projecten binnen de verschillende disciplines in 3D uit

te werken. Om dit te laten slagen zijn we op zoek naar iemand die het voortouw neemt bij het
opzetten en  implementeren van de BIM-methodiek. Jij stelt hiervoor het beleid op en creëert de

randvoorwaarden. Als BIM-coördinator ben jij een verbindende schakel tussen onze teams. Je
wordt er enthousiast van om de organisatie naar een hoger niveau te tillen en je collega’s hierin

mee te nemen.
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