
Arcon houtconstructies is op zoek naar een modelleur ter uitbreiding van 
het team. Heb je altijd al willen werken aan de meest uiteenlopende 
projecten, ben je geïnteresseerd in houtbouw en houd je van werken in een 
open sfeer binnen een vakkundig, klein team? Dan ben jij misschien wel 
degene die samen met ons gaat bouwen aan een duurzame toekomst!

Modelleur
40 uur

Over de functie
Als modelleur ben je verantwoordelijk voor het (detail)technisch uitwerken van 
onze bouwprojecten. Je tekent houtconstructies uit tot solide constructie-
modellen in een 3D Model. Je controleert stukken die door adviseurs en 
onderaannemers worden aangeleverd en je schakelt veel met externe partijen, 
zoals adviseurs, architecten en constructeurs. Samen met het ontwerpteam zorg 
je dat de werk- en productietekeningen optimaal worden opgesteld en 
overgedragen kunnen worden aan het uitvoerende projectteam. 

Wat ga je doen?
• Je modelleert zelfstandig houtconstructies in 2D en 3D;
• Je maakt tekeningen aan de hand van de juiste normeringen en technische 

mogelijkheden;
• Je controleert het tekenwerk en overige stukken die door externe partijen 

worden aangeleverd;
• Je onderhoudt contacten met constructeurs, architecten en opdrachtgevers;
• Je denkt mee over bouwmethodes en eventuele alternatieve oplossingen in 

combinatie met technische risico’s en procesoptimalisaties;
• Je bouwt mee aan de verdere optimalisatie en inrichting van onze jonge, 

ambitieuze organisatie.

Wat hebben we je te bieden?
Wij bieden jou een afwisselende, zelfstandige functie met veel uitdaging binnen 
een sterk groeiende organisatie. Binnen deze rol krijg je de mogelijkheid om jouw 
kennis en visie in te zetten en een bijdrage te leveren aan mooie uitdagende 
projecten. Op deze manier wordt jij onderdeel van een vakkundig team en kun je 
meebouwen aan de groei van een mooi bedrijf én een duurzame toekomst. We 
bieden je een fulltime functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden binnen 
een organisatie met een fijne werksfeer. 

Heb je interesse?
Geweldig! Solliciteer direct door een mail te sturen naar hr@bangroep.com 
met je cv en motivatie. Mocht je iets meer willen weten over deze vacature, 
dan geeft Tessa Mom of Chantal Bongers (HR) graag tekst en uitleg. Je kunt 
hen tijdens kantooruren bellen op 088-0227107. Vanzelfsprekend nemen we 
je sollicitatie volstrekt vertrouwelijk in behandeling. 

Je beschikt over meerdere jaren 
werkervaring in 3D-modelleren/
bouwkundig tekenen. 

Je bent vertrouwd met Revit en hebt bij 
voorkeur kennis van Cadwork.

Je hebt passie voor de houtbouw.
 
Je hebt kennis van houtconstructie 
i.c.m. overige bouwconstructies (pré).

Je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden.

Je bent leergierig en gedreven om in-
houdelijk te groeien in onze uitdagende 
projecten.

Arcon houtconstructies bv is een 
gespecialiseerd bedrijf in constructieve 
houtbouw. Onze passie voor hout, de 
inzet van onze specifieke kennis en 
creativiteit vormen de basis voor de 
realisatie van al onze duurzame 
houtprojecten. Op het gebied van 
gelamineerde houtconstructies behoren 
wij tot de meest toonaangevende 
bedrijven binnen Europa.

Dit ben jij:

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


