
 

 
 
 

 

 

 

 

Wij zijn een bouwtechnisch adviesbureau dat ad-

viseert in het hele bouwproces van initiatief tot be-
heer. Wij hebben niet alleen kennis van bouwfysica, 

bouwtechniek- & regelgeving, maar ook van instal-
laties, gevels & daken, bouwmanagement en ener-
gie & duurzaamheid. Recentelijk hebben we daar 
ook kwaliteitsborging aan toegevoegd.  

 

Wij zijn een klantgerichte organisatie die kwaliteit 

én een goede relatie met de klant hoog in het vaan-
del heeft staan.  

 

Wij zijn trots op onze ruim 130 medewerkers die 

er iedere dag weer voor zorgen dat onze projecten 
naar volle tevredenheid worden gerealiseerd.  

 
Wij bieden onze medewerkers een inspirerende 

werkomgeving waarin volop mogelijkheden zijn om 
zelf carrièrekansen te creëren. Kennisdeling is de 
basis van ons bedrijf. Daarom ondersteunen we 
onze mensen hierbij met onze eigen Nieman Aca-
demie.    
 

Bevlogenheid, zelfstandigheid én enthousiasme zijn 
belangrijke kenmerken van onze collega’s die stuk 
voor stuk bijdragen aan het motto van de Nieman 
Groep:  ‘In ’t Hart van de Bouw’ 
 
 
Voor meer informatie: www.nieman.nl 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Voor onze vestigingen in Utrecht en Zwolle zijn wij op zoek naar een: 

 
BIM-Modelleur voor 32 tot 40 uur per week  

 
Heb je ervaring met het ontwerpen en modelleren van gebouw gebonden installaties?  

Ben je bekend met Revit MEP, ben jij leergierig, zelfstandig en enthousiast?  

 
Lees dan deze uitdagende functie bij Nieman en reageer!  
 
Wat worden je werkzaamheden?  
• Het ontwerpen, berekenen van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties; 

• Het verwerken van, door derden aangeleverde, revisiegegevens van installaties;  

• Het omzetten van berekeningen en schetsen in het Revit model, later in het ontwerptraject wordt 

meer in detail gemodelleerd;  

• Toetsing op toepasbaarheid, haalbaarheid en kwaliteit; 

• Het onderhouden van contact met alle betrokken partijen; 

• Samenwerking met alle technische disciplines. 

Wat verwachten we van je?  

• Werkervaring in een soortgelijke functie binnen de installatietechniek is een pré;  

• Je hebt aantoonbare ontwerpervaring;  

• Je hebt kennis en ervaring met Revit MEP en MS office;  

• Je bent proactief, leergierig, nauwkeurig, zelfstandig en je hebt een positieve instelling;  

Wat bieden we jou?  
• Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. winstdeling, 100% basis pensi-

oenpremie vergoeding, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden);  

• Een mooie uitdaging om dit vakgebied samen met ons verder uit te bouwen;  

• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden;  

• Een gezellig informeel bedrijf dat jou graag in het team op wil nemen.  

Ben je enthousiast over dit profiel? Solliciteer dan snel!   
Stuur dan jouw schriftelijke motivatie met curriculum vitae via onze website:  
http://www.werkenbijnieman.nl/vacatures/  

 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Herbert Lentink (Senior Adviseur),  

bereikbaar via 06-29043510 of h.lentink@nieman-valk.nl  
 

  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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