
Designing
Positive
Impact

Ben jij ‘BIM-minded? Werk je als ervaren bouwkundige met BIM? 
Wil je mee technologie helpen inzetten om het creatief proces 
intern uit te werken? Wil je deel uitmaken van ons bouwteam in 
onze vestiging in Antwerpen? 

Onze medewerkers ‘bimmen’ dag in dag uit. Al onze ontwerpen 
– van visie tot realisatie – worden in BIM uitgevoerd. We zoeken 
vanwege de doorstart van grootschalige projecten een collega 
op senior niveau met meer dan 7 jaar ervaring. Kunnen werken 
in Revit® en voldoende talenkennis zijn belangrijke troeven. 
Vanzelfsprekend heb je passie voor architectuur. 
Je beheert projectmanagement tools en weet ze als geen ander 
in een project toe te passen. Je hebt steeds controle over de 
planning van jouw team en stuurt bij waar nodig. Duidelijke 
communicatie in jouw projecten en met alle teamleden is een 
must. 

Je bent in staat om op een creatieve en plezierige wijze ideeën 
en oplossingen aan te dragen en binnen en buiten jouw team 
deze te verwoorden. Discussiëren op een open manier met oog 
voor elkaars normen en waarden staan hoog in het vaandel. 
Als jij die teamspeler bent dan hoor jij binnenkort tot het CONIX 
team. We investeren sterk in opleidingen, zowel intern als extern. 

We zijn een belangrijke speler in de architectenwereld in België 
en Nederland. Het bureau bestaat uit een multidisciplinair team 
van 65 medewerkers die internationaal werken vanuit vestigingen 
in Antwerpen, Brussel, Rotterdam en Amsterdam. Het kantoor 
kan terugblikken op een lange bedrijfsgeschiedenis waarin 
constante vernieuwing, uitbreiding en creatie centraal staan. 
Elk architecturaal ontwerp wordt afgetoetst aan de volgende 
parameters: context, duurzaamheid en maatschappelijke impact. 
Architectuur is teamwork. We bouwen voor en met mensen. 
Het is het resultaat van een transparante dialoog met alle 
stakeholders, de publieke en private partners en het projectteam. 
Methodologie en nieuwe technologie worden hiervoor ingezet. 
Het BIM-team vormt daarbij het technologische hart van het 
bedrijf.

Wil jij deel uitmaken van het CONIX team? Wij sluiten graag een 
‘pact’ met onze medewerkers om samen onze toekomst vorm te 
geven. Ons architectenkantoor is al decennialang gefocust op 
evolutie en ervaring en dit met de spirit van een ‘start-up’. 

Start jij bij ons? Dan kan je terecht bij:
Gert Slootmaekers, +32 3 259 11 37, www.conixrdbm.com
of via mail: cv@conixrdbm.com, met als referentie: ‘SEN/BIM’. 

Shaping [y]our future together

Word jij onze nieuwe senior bouwkundige met interesse voor BIM? 


