
De kracht van JOUS is visie met realisme verenigen. Deze kwaliteit zoeken we ook in onze nieuwe 

bouwkundig 3D Revit modelleur! In deze functie vorm jij de belangrijke schakel tussen mooie 

ideeën en realistische plannen en combineer je duurzame oplossingen met je bouwkundige 

kennis.

Wat doen wij?

JOUS is volop bezig met ambitieuze projecten voor enthousiaste opdrachtgevers. We werken aan 

duurzame doelstellingen en ontvangen steeds grotere opgaven. In onze liefde voor eigentijdse 

architectuur willen we gezonde gebouwen ontwerpen met een verhaal. 

Daarvoor zoeken we een bouwkundig 3D Revit modelleur met affiniteit voor duurzame 

architectuur die samen met ons huidige team de uitdaging aan wil gaan om onze plannen 

technisch uit te werken tot een hoger kwaliteitsniveau. Je krijgt de ruimte voor eigen inbreng en 

om jezelf optimaal te ontplooien binnen een fijn team en ontspannen werksfeer, waarbij wij je 

helpen door te groeien in ons bedrijf.

Natuurlijk krijg je bij ons:

• Een functie waarin je aan uitdagende projecten werkt;

• Ontspannen werksfeer;

• De mogelijkheid om door te ontwikkelen ;

• Flexibele werkweek van 24 – 32 uur;

• Vakinhoudelijke excursies; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO voor architectenbureaus.
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Hoe wij met jou willen werken?

• Door je (minimaal) 4 jaar aantoonbare werkervaring krijg je veel vrijheid in je aanpak;

• Samen een sfeer creëren waardoor we onderzoekend, nieuwsgierig en gedreven kunnen 

werken; 

• Je levert een bijdrage aan de visie van JOUS door je affiniteit met eigentijdse, duurzame 

architectuur en oog voor circulariteit;

• Door jouw technische en bouwkundige kennis in het 3D bouwkundig uitwerken kan jij in alle 

fasen van het project je meerwaarde laten gelden; 

• Met jouw ervaring met het tekenprogramma Revit breng je onze plannen tot leven;

• Professionele communicatieve vaardigheden met opdrachtgevers, adviseurs en aannemers;

• Je vervult een coördinerende rol in de projecten in de afstemming met o.a adviserende partijen; 

• Een afgeronde studie HBO-bouwkunde.

Kan jij je vinden in dit verhaal? 

Stuur dan je motivatiebrief, cv en portfolio (max. 7 MB) uiterlijk 20 januari 2023 naar info@jous.nl.

Als je vragen hebt over deze vacatare, dan kun je ons altijd bellen op nummer 0513 43 62 32

Wij kijken nu al uit naar je sollicitatie!
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