
Als vooruitstrevend ingenieursbureau met ruim 50 medewerkers hebben wij onze focus op het toepassen van de snelle, 
technische ontwikkelingen op het gebied van 3D engineering & modelling en BIM om zo meer toegevoegde waarde naar 
onze klanten te bieden. Én samen met ons zusterbedrijf GP Groot infra realiseren wij als full service infrabedrijf integrale 
projecten met onze ketenpartners (projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers) waarin BIM een steeds prominentere 
rol krijgt. 

Om onze ambitie te verwezenlijken zijn wij op zoek naar enthousiaste, leergierige professionals die een volgende stap in 
hun carrière willen maken. 

Wil jij in de voorhoede spelen op het gebied van 3D engineering & modellering en virtueel bouwen binnen 
infrastructurele projecten? Dan is HB Adviesbureau jouw club.

3D/BIM modelleur/engineer
Je bouwt mee aan het verder vormgeven van onze 3D activiteiten en levert een bijdrage aan de implementatie van BIM 
in de organisatie. Je tekent en modelleert civieltechnische projecten en stelt je betrokken op vanaf het ontwerp tot 
uitvoering. Je hebt ervaring met Autodesk software zoals AutoCad, Infraworks, Civil 3D, Recap en Navisworks. Ervaring 
met Revit is een pré.

Ontwerper infra 
Ben jij een ervaren tekenaar/ontwerper 2D en wil je je gaan bekwamen in 3D? Of wellicht heb je al ervaring met 
tekenen/ontwerpen in 3D. Dan zijn wij op zoek naar jou. Je bent lekker breed bezig. Je verzorgt ontwerp- en 
bestekstekeningen voor een verscheidenheid aan civieltechnische projecten (3D en 2D) zoals de aanleg en reconstructie 
van wegen/rioleringen, de herinrichting van woonwijken en het bouw- en woonrijp maken van terreinen. Ruime ervaring 
met AutoCad en/of Microstation is een vereiste en ervaring met Civil 3D is een pré.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen via mail, telefoon of app met Sander van Aalst (06-12238365, 
s.vanaalst@hbadvies.nl) en/of Ruud Zonneveld (06-53718710, r.zonneveld@hbadvies.nl). We ontvangen jouw reactie graag 
per mail in de vorm van een CV en motivatie.

Voorhoede spelers 3D/BIM

Aannemer die ingenieur wil worden
Wil jij de uitdaging aangaan om je opgedane kennis binnen infrastructurele projecten bij een aannemer in te zetten 
bij een dynamisch Ingenieursbureau? Dan is HB Adviesbureau jouw club.

Projectcoördinator infra
Je bent de rechterhand van de projectleider/manager die je maximaal ondersteunt bij de voorbereiding van infrastructurele 
projecten. Je maakt SSK-ramingen, stelt bestekken en contractstukken op, vraagt vergunningen aan, bewaakt planningen, 
houdt contact met ketenpartners over de voortgang van werkzaamheden etc. Een echte spin in het web. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen via mail, telefoon of app met Ruud Zonneveld 
(06-53718710, r.zonneveld@hbadvies.nl). We ontvangen jouw reactie graag per mail in de vorm van een CV en motivatie.

 

Hebben we je enthousiast kunnen maken? Nu is het aan jou om ons enthousiast te maken. 


