
B-invented is op zoek naar een fanatieke collega die kan modelleren!

Strijp-T, Brabantse gezelligheid en een team dat dagelijks werkt aan het optimaliseren van bouw-
processen. Dat klinkt goed toch? Op dit moment zoekt B-invented een modelleur die ons team van 
bouwverbeteraars komt versterken. Ben jij net zo fanatiek als wij en klaar voor een uitdagende baan? 
Dan is B-invented dé organisatie voor jou.  
 
Wat kun je verwachten? 
 
B-invented is dé engineerings-expert waarbij betrokkenheid en integrale aanpak centraal staan. Ons 
team kent constructieve en bouwkundige experts, modelleurs, tekenaars en architecten. Daar-
naast hebben we via zusterbedrijven B-smart en B-happy nauw contact met uitvoerende collega’s 
en partners op de bouw. Met ons team van experts zijn we samen met klanten en partners continu 
bezig processen te verbeteren om resultaten beter te maken en doorlooptijden te verkorten. Samen 
maken we mooie projecten waar we trots op zijn. 
 
Je werkt als modelleur in een integraal team dat vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering bezig is 
met maakbare oplossingen en continue optimalisaties. De rol die je precies zult vervullen richten we 
in naar je ambities. Groeien is dus zeker mogelijk! 
 
Wie ben jij? 
 
Gaat jouw hart sneller kloppen van technische engineeringsinformatie en de uitwerking daarvan in 
3D-modellen? Ben jij daarnaast in staat engineeringsvraagstukken te vertalen naar een technische 
aanpak en oplossing? Dan ben jij de geschikte kandidaat. Jij bent bovendien: 
 
 -  enthousiast, gedreven en energiek; 
 -  accuraat, analytisch en inventief;
 -  gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;
 -  een bouwverbeteraar in hart en nieren; en
 -  in het bezit van tenminste een HBO-diploma.

Wat kun jij verwachten van ons?
 
Werken op het mooiste stukje van Eindhoven: Strijp-T, tegen een marktconform salaris, in een jong 
en gezellig team waar de doorgroeimogelijkheden eindeloos zijn. Enthousiast geworden? Contact 
opnemen kan met Lucienne Theunissen op 040-780 51 53 of via vacature@B-invented.com.

Vacature Modelleur
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