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FINCH BUILDINGS ZOEKT IEMAND 
OM DAGELIJKS  

“GA JE DAT SOMS BEVESTIGEN 
MET LUCHTANKERS?!” 

TE ROEPEN.

Finch Buildings is een snel groeiende productontwikkelaar 
die houten modulaire gebouwen maakt die een oplossing 
zijn voor het klimaatprobleem. Dat is allemaal heel mooi 
maar dat kunnen we niet zonder jou! 

Onze BIM coördinatoren / bouwkundig projectmanagers 
zijn cruciaal voor onze missie. Ze adviseren en begeleiden 
opdrachtgevers, architecten, aannemers en onze eigen 
teamleden bij het ontwerpen én bouwen met het Finch 
Platform. Ze denken mee in het vinden van technische 
oplossingen en bewaken de grenzen van het bouwsysteem. 
Én ze communiceren dus kraakhelder over de (on)
mogelijkheden van het Finch Platform.

Dus als jij weet dat een kalf niet alleen in de wei staat en je 
klaar bent om de toekomst van deze (bouw)wereld naar je 
hand te zetten, stuur ons een bericht!

info@finchbuildings.com

Nog meer weten (kijk verder)!
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BIM-Coördinator / Bouwkundig projectleider
bij Finch Buildings

Wie we zoeken:
Een rasechte BIM-nerd met passie voor bouwtechniek en samenwerken.
Je bent gepokt en gemazeld in de bouwsector en met BIM
Je kan goed samenwerken en kan daarbij een coachende rol op je nemen.
Je bent nooit te oud om te leren
Je bent initiatiefrijk
• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies
• Je hebt goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, aandacht 
voor detail en weet te prioriteren.
•	 Je	hebt	affiniteit	met	architectuur.	circulariteit	en	kunt	over	de	grenzen	van	je	
eigen rol meedenken.
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• En last but not least je hebt een positieve instelling en plezier in je werk!

Wat we zoeken: 
Je bent goed op de hoogte van de eisen die aan gebouwen worden gesteld 
vanuit wet- en regelgeving en kent de bouwkundige oplossingen. Door jouw 
persoonlijkheid, kennis en werkervaring zien projectpartners je als een logische 
vraagbaak voor technische details, de maakbaarheid van ontwerpen. Je doorziet 
de samenhang in verschillende vakdisciplines, waaronder constructie, installatie, 
bouwfysica. 

Wat we van je vragen: 
Je werk bestaat uit het bouwkundig- en systeemtechnisch coördineren van 
projecten. Je werkgebied beslaat zowel hele gebouwen als detaillering in alle 
fases van het bouwproces. Je werkt als gelijkwaardige partner tijdens ontwerp 
en uitvoering, waarbij je helder communiceert met opdrachtgevers, architecten, 
aannemers en andere uitvoerende partijen. Met je bouwkundige inzicht en ervaring 
werk je zelfstandig aan meerdere grote en kleine projecten. Je plant en coördineert 
de werkzaamheden, je bewaakt de kwaliteit en budgetten draagt bij aan een goed 
verloop van projecten. 

Wat wij bieden:
- Een gevarieerde baan van minimaal 32 uur met een grote mate van 
zelfstandigheid
- Een Scale Up met een informele en ondernemende cultuur
- Een baan waarbij je je eigen rol verder kunt vormgeven
- Normale werktijden
- Samenwerking met ervaren collega’s
- Een marktconform salaris 
- Werken in een dynamisch team

Over Finch Buildings:
Wij maken houten gebouwen van hoge kwaliteit. We hebben een bouwsysteem 
ontwikkeld bestaande uit geprefabriceerde modules, die voor elke doelgroep 
en toepassing geschikt zijn. Als studio, twee- of driekamerappartement, kantoor, 
zorgappartement of hotel. Gemaakt van het enige bouwmateriaal dat je kan 
terugplanten. We bouwen circulair, CO2-loos en snel.
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Voor architectenwerkzaamheden hanteren wij 

de voorwaarden uit de DNR 2011.


