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Jezelf ontwikkelen tot een échte BIM Specialist? Wij 
helpen jou met het realiseren van deze ambitie. 
Gepaard met de juiste motivatie, begeleiding en 
werkomgeving willen we jou tot nieuwe kennisdrager 
van BIM ontwikkelen!

Er zijn mooie kansen in de techniek. Mede door de 
economische groei neemt de vraag naar woningen, 
bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen steeds 
verder toe. Woningen en gebouwen worden steeds 
sneller, innovatiever en duurzamer gebouwd. Slimme 
installatietechnische oplossingen bedenken en 
realiseren zijn belangrijk in het bieden van comfort, 
veiligheid en efficiëntie in het gebruik van deze 
woningen en gebouwen. Deze ontwikkelingen zorgen 
voor een grote vraag naar technisch personeel. 
Daarnaast krijgt de installatiebranche de aankomende 
jaren een voortrekkersrol in verduurzamen en 
digitaliseren, zoals het toepassen van BIM (Building 
Information Modelling). Dit zorgt voor grote vraag naar 
BIM specialisten… en mooie uitdagingen voor jou!

Ben jij er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan? We 
ontmoeten je graag! 

Beschik je over een HBO of MBO diploma (niveau 3 of 4) of ben je (bijna) afgestudeerd in een 
technische richting of met een software component? Bijvoorbeeld op het gebied van installa-
tietechniek, bouwkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, 
civiele techniek of IT. Of ben je al enige tijd werkzaam in de installatietechniek en-/ of bouw, 
maar ontbreken de kansen om jezelf verder te ontwikkelen? Werk je als monteur/ servicetech-
nicus en maak je graag een vervolgstap? Dan maak je kans om geselecteerd te worden voor de 
BIM Academy. 

“Het BIM Traineeship van Orion Engineering biedt gemotiveerde mensen, met en zonder installatie-
technische voorstudie, de kans om het vak te leren, en hierbij zichzelf persoonlijk verder te ontwi-
kkelen.”

Orion Engineering is al bijna 30 jaar dé detacheerder in de techniek. Orion is in geheel Nederland 
werkzaam vanuit haar kantoren in Eindhoven, Utrecht, Capelle a/d IJssel en Maastricht. Door haar 
jarenlange ervaring beschikt Orion over een netwerk met duizenden professionals, van starter en 
young professional, tot zeer ervaren kandidaten. Tot onze klantenkring behoren vooraanstaande 
opdrachtgevers uit de installatietechniek, machinebouw, auto-industrie, marine & offshore en meer. 
Orion Engineering biedt via de Orion Academy diverse traineeships, trainingen en cursussen aan, 
waardoor technische professionals én opdrachtgevers altijd over de juiste kennis kunnen beschikken.
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In 2 jaar een volwaardig
BIM Special ist binnen uw organisatie

WIE BEN 
JIJ

Met dit tweejarige programma word j i j  opgeleid tot een 
volwaardig BIM Special ist .  Dit enerzi jds door het opdoen van 
werkervaring binnen complexe projecten, anderzi jds door het 
volgen van het intensieve opleidingsprogramma dat bestaat 
uit 16 hard skil ls,  10 soft skil ls en 4 business skil ls trainingen. 
Jouw ontwikkeling is onze missie!

Beschik je over een HBO of MBO diploma (niveau 3 of 4) of ben je (bijna) afgestudeerd in een 
technische richting of met een software component? Bijvoorbeeld op het gebied van installa-
tietechniek, bouwkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, 
civiele techniek of IT. Of ben je al enige tijd werkzaam in de installatietechniek en-/ of bouw, 
maar ontbreken de kansen om jezelf verder te ontwikkelen? Werk je als monteur/ servicetech-
nicus en maak je graag een vervolgstap? Dan maak je kans om geselecteerd te worden voor de 
BIM Academy. 

“Het BIM Traineeship van Orion Engineering biedt gemotiveerde mensen, met en zonder installatie-
technische voorstudie, de kans om het vak te leren, en hierbij zichzelf persoonlijk verder te ontwi-
kkelen.”

‘De BIM Academy van Orion combi-

neert de hardskills, de bediening 

en beheersing van de REVIT 

software, met soft skills, de manier 

van kijken naar jezelf en het 

omgaan met anderen. Dit maakt 

het traineeship voor mij uniek’ 

OVER HET 
PROGRAMMA

Tweejarige gecertificeerde opleiding, 
jouw groei staat op de eerste plaats.

Ontwikkeling tot volwaardig BIM 
Special ist .

Vast dienstverband met goede 
arbeidsvoorwaarden.

Uitstekend toekomstperspectief met 
ruime doorgroeimogeli jkheden.

Naast het werken aan uitdagende en 
innovatieve projecten volg je 

inspirerende trainingen. 
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DE PLANNING
OPDRACHTGEVER

ERVARING VAN
EEN TRAINEE
Hoi, ik ben Lynn, 30 jaar, geboren en getogen in Twente 
en kom oorspronkelijk uit de textielindustrie. Toen ik 
ging zoeken naar een nieuwe uitdaging, was ik vooral 
aan het kijken naar Traineeships. Uiteindelijk heeft Orion 
Engineering mij benaderd via een vacaturesite. Ze 
hebben me opgebeld en na wat gesprekken leek het 
me erg interessant. Als patronenmaker werkte ik al met 
veel plezier met een CAD-systeem en dat is enigszins 
vergelijkbaar en besloot ik ervoor te gaan.

Tot nu toe bevalt het traineeship me enorm goed. Ik 
moest wel wennen om weer vanaf nul (qua kennis en 
ervaring) te beginnen, maar ik heb nog geen moment 
spijt van mijn keuze gehad. Helemaal in de tijd van 
Corona denk ik dat dit een super mooie kans is.

Wat de BIM Academy van Orion Engineering zo uniek 
maakt? Ik had dus al redelijk wat traineeships mogeli-
jkheden bekeken, maar vooral het programma Revit 
spreekt me aan. De BIM Academy combineert tech-
nisch denken met een visueel programma en dat sluit 
goed bij mij aan. Daarbij is iets geheel
nieuw leren voor mij erg aantrekkelijk.

De BIM Academy heeft mij ertoe gezet om een sprong 
in het diepe te wagen, voor mij dus de keuze om een 
carrièreswitch te maken. Twijfel? Gewoon doen! Ik heb 
er wel wat slapeloze nachten van gehad. Want ik ga van 
7,5jaar studie + 5 jaar werkervaring in de textiel, naar nul 
ervaring/opleiding in de installatietechniek. Dat is best 
eng. Maar, ik denk dat als ik die sprong niet zou wagen, 
ik altijd zou twijfelen aan 'maar wat als ik het wel had 
gedaan..? ‘. Dus gewoon doen!

CONTACT
Orion Engineering
Hurksestraat 43
5652AH Eindhoven
040 211 67 77
traineeship@orionengineering,nl

Eindhoven | Utrecht | Capelle a/d IJssel | Apeldoorn 

maand

1

BIM t .o.v.  tradit ioneel 
proces.

Wat is mijn rol als 
BIM-modelleur?Data 

ontdekken uit een 
gebouw en deze 

koppelen aan zi jn 
eigen model. 

Modelleren van 
verschillende 

installaties. 
Opbouwen van 

tekeningen.
Casus: project uit de 
prakti jk opbouwen.

Basismodule 
installatietechniek

maand

6-12

Samenwerken in BIM.
BIM & communicatie 
tussen verschillende 

software.
Communiceren van 
clashes, fouten en 

problemen met 
derden.

Soft & Business Skills:
Time management

Lean denken
Beïnvloeden omgeving

Persoonli jk 
leiderschap

maand

12-24

Virtual & Augmented 
Reality.

Werken met Solibri  
Interface  en Naviswork .

Views maken en 
beheren.

Opstellen van 
rapportages.  

Classificeren o.b.v.  
parameters.

IFC.

Soft & Business Skills:  
Groepsdynamica 

Ambassadeurschap  
Presentatie 

ontwikkeling

maand

2-6

Verdieping REVIT 
structuren om slimmer 

en effectiever te 
werken, d.m.v.  views 

en filters.
BIM-standaarden 

opstellen en borgen.
Toepassen van 

automatisch 
dimensioneren.

Soft & Business Skills:
Zelfbewustzi jn

Assertiviteit
Effectief 

communiceren
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