
Architektenburo J.J. van Vliet BV – www.architectenburovanvliet.nl   ak/DW/11-1-2021 

 

BOUWKUNDIG REVIT MODELLEUR 
met ontwerpaffiniteit (M/V) 

Delftsekade 31 
2266 AJ Leidschendam 

070 327 16 00 
info@architectenburovanvliet.nl 
www.architectenburovanvliet.nl 

Wij, Architectenburo Van Vliet, zijn op zoek naar een Bouwkundig tekenaar/Revit modelleur, die de 
uitdaging aan wil gaan om zelfstandig projecten te begeleiden en onze architecten wil ondersteunen 
bij diverse nieuw- en verbouwprojecten. Ben je gedreven in je vakgebied, kun je goed zelfstandig 
werken, heb je affiniteit met ontwerpen en draai je je hand niet om voor een 3D-impressie in Revit? 
Dan ben jij misschien onze kandidaat! 
 
Wie zijn wij? 
We zijn in de regio Leidschendam-Voorburg een bekend middelgroot architectenbureau, gevestigd in 
een prachtig oud kaaspakhuis in Leidschendam aan ‘de Vliet’. Ons bedrijf bestaat al 100 jaar en wij 
ontwerpen huizen/gebouwen voor zowel particulieren als voor de zakelijke markt. Onze kracht ligt in 
onze regionale kennis en in onze kwaliteit om wensen, binnen de kaders die er liggen, zo goed 
mogelijk te vertalen naar een ontwerp.   
 
Wat ga jij doen? 
Je ondersteunt architecten bij het uitwerken van schetsen van diverse kleine en grote projecten tot een 
gedegen ontwerp. Je verzorgt het tekenwerk voor projecten en gebruikt hiervoor tekenprogramma’s 
zoals Revit en Sketchup. Je verzorgt aanvragen voor omgevingsvergunningen bij gemeenten en 
doorloopt vrijwel alle facetten in de praktijk, die te maken hebben met de bouw van een huis/pand. 
Voor sommige kleine projecten zul je ook als projectleider/bouwmanager actief zijn zoals het 
verzorgen van bouwvergaderingen of het bijhouden van de planning/begroting. Een veelzijdige baan 
met een grote mate van zelfstandigheid. 
 
Wie zoeken wij? 
Je hebt Bouwkunde gestudeerd aan een Hogeschool en hebt enkele jaren werkervaring opgedaan in 
tekenwerk. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je beschikt 
over een zeer goede kennis van de tekenprogramma’s Revit en eventueel Sketchup. Je kunt goed 
zelfstandig werken en bent initiatiefvol. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat, die fulltime (40 
uur) inzetbaar is. 
  
Wat bieden wij? 
Wij bieden een prettige werksfeer, een uitdagende functie en een marktconform salaris. Het salaris 
wordt conform CAO ingeschaald afhankelijk van de genoten opleiding en relevante werkervaring. Ook 
zijn er diverse mogelijkheden om je in deze functie op divers gebied verder te ontwikkelen. 
 
Interesse in deze uitdaging? 
Is dit de functie die bij jou past? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief met CV en kleine portfolio 
(PDF, max 10mb) naar David Willems, info@architectenburovanvliet.nl. Voor meer informatie kun je 
ook een mail sturen met je vraag en telefoonnummer of even bellen naar tel. 070 – 3271600, dan 
nemen we snel contact met je op. Wij kijken uit naar je sollicitatie! 
 


