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Implementatie en toepassing BIM 

 

Locatie   Tubbergen, Nobelstraat 35 

Soort opdracht:  Stage / Afstuderen 

Niveau / richting: HBO - bij voorkeur Bouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek of

   vergelijkbaar 

Ingangsdatum:   januari/februari 2018 (eerder ook mogelijk) 

Vergoeding:   Ja 

Bereikbaarheid:  Auto: vanaf Enschede 35 minuten, Deventer 55 minuten. Openbaar vervoer:

   vanaf Enschede 80 minuten, Deventer 80 minuten 

 

Omschrijving opdracht 
Bouwmetaal maakt in haar projecten gebruik van BIM (Bouwwerk Informatie Model/Management). 

Deze werkmethode speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het ontwerp- en bouwproces. Voor de 

verdere implementatie en toepassing van BIM is Bouwmetaal op zoek naar een enthousiaste student 

die het bedrijf op dit gebied wil ondersteunen. 

In deze opdracht werk je samen met het management en krijg je de vrijheid om de implementatie van 

BIM binnen Bouwmetaal verder uit te werken. We formuleren de opdracht op een manier waarop deze 

aansluit bij jouw wensen en de eisen vanuit jouw opleiding. Heb jij affiniteit met BIM en wil 

jijBouwmetaal een stap verder helpen? Solliciteer dan snel! Indien je stage - of afstudeerperiode een 

waardevolle toevoeging biedt heb je kans op een aanstelling als BIM-modelleur binnen het bedrijf. 

Het bedrijf 

Bouwmetaal is een vooruitstrevend bedrijf dat zich bezig houdt met het vervaardigen van prefab 

metalen dak- en gevelbedekkingen. Prefab is het woord van de nabije toekomst in de bouw. Wij bij 

Bouwmetaal zijn het daar volledig mee eens en bekijken vooraf of in samenwerking met 

opdrachtgevers naar de optimale verhouding en uitvoering van elk detail en project. Een dakkapel kan 

vaak veel beter prefab bekleed worden in de werkplaats. Naast optimale werkomstandigheden kan er 

op de bouw een stuk beter gepland worden en alles is meteen waterdicht.  

 

Met behulp van slagscharen, kraalmachines en zetbanken wordt elk mogelijk detail zoveel mogelijk 

prefab voorbereid. Van detail naar monster, van prefab naar complete montage, alles in eigen huis. 

Bouwmetaal is een no nonsens bedrijf die doet wat ze zegt. 

Innovatiehub Tubbergen 

Dit is een opdracht binnen Innovatiehub Tubbergen. De Tubbergse bedrijven Bouwmetaal, Kamphuis 

Sloopwerken en Loohuis Installatiegroep hebben in september 2017 de handen ineen geslagen om 

Innovatiehub Tubbergen te starten. Binnen de Innovatiehub werken meerdere stagiaires en 

afstudeerders iedere studieperiode aan uitdagende opdrachten bij de drie bedrijven. Naast een 

praktijkbegeleider vanuit het bedrijf is een projectmanager beschikbaar die jou kan begeleiden. De 

Innovatiehub maak het mogelijk om met andere studenten samen te werken en ervaringen te delen. 

Hiernaast kun je een kijkje nemen in de keukens van alle aangesloten bedrijven. Op deze manier kun je 

als student de beste studieresultaten combineren met échte meerwaarde voor het bedrijf waar je 

werkt. 
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Wat wij bieden 

- Inhoudelijke en procesmatige begeleiding tijdens je stage of afstudeerperiode 

- Een gezellige werkomgeving binnen een enthousiast team 

- Marktconforme stagevergoeding 

- De optimale combinatie tussen een bijdrage leveren aan het bedrijf en voldoen aan wensen vanuit je 

studie 

 

Competenties, wie zoeken wij? 

- Je hebt kennis van en affiniteit met BIM 

- Je bent zelfstandig en ondernemend 

- Je hebt goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden 

- Je beschikt over een nuchtere, praktische kijk op werkzaamheden 

Contact 
Wil jij aan de slag bij Bouwmetaal als onderdeel van Innovatiehub Tubbergen? Laat het ons weten! 

Stuur een mail met je cv en korte motivatie naar projectmanager Wouter Reilink. Ook voor vragen over 

deze vacature kun je bij Wouter terecht. 

 

Wouter Reilink 

Projectmanager Innovatiehub Tubbergen 

info@innovatiehubtubbergen.nl 

06 290 378 36 
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