
 

 
 
 

Bouwkundige werkstudent  
Team: werkstudenten 
Bryder, het zusje van Vabi is op zoek naar een Werkstudent met oog voor het klantbelang en voor 
optimale resultaten.  

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste bouwkundige werkstudent. Je zal thuiswerken voor 
circa 16-32 uur per week. Als Werkstudent heb je een leerzame en afwisselende bijbaan. Je bent 
bezig met software en bouw. Je zal voornamelijk tekeningen controleren. Ook zal je handleidingen 
schrijven en onderzoek doen.  Je werkt samen met andere werkstudenten en je hebt contact met onze 
partners. 

Wat breng je mee? 
 
• Je volgt de opleiding bouwkunde; 
• Beschikbaar voor 2-5 dagen in de week voor 8 uur per dag; 
• Je bent enthousiast en leergierig;  
• Communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engels taal in woord en 

geschrift. 
 
Mooi meegenomen: 
• Pré ervaring 3D tekenen bijvoorbeeld Revit; 
• Je hebt ervaring met Microsoft Office (Excel en Word). 

 
Wat krijg je van ons? 
• Je maakt deel uit van een gedreven team;  
• Uitdagende bijbaan, waarbij je als volwaardig werknemer van de afdeling zal worden gezien; 
• Leuke en gezellige collega’s; 
• Voldoende verantwoordelijkheid; 
• Goede begeleiding; 
• Informele werksfeer en een open cultuur; 
• Leuke awesome bedrijfsuitjes (coronaproof uiteraard); 
• Prima salaris. 

 
Jouw werkplek 
Benieuwd wat Bryder doet? Neem contact met ons op voor een kopje koffie. Hieronder geven we 
alvast iets meer informatie. 
 
Bryder is een onderneming gericht op het grootschalig digitaliseren van bestaand vastgoed voor 
property managers en vastgoedbeheerders.  
 
Onze Digital Twins zijn 3D gebouwmodellen met unieke visualisatie-, lokalisatie- en presentatie- 
mogelijkheden. Uit de Digital Twins onttrekken wij informatie en we kunnen er informatie aan 
toevoegen.  Met de unieke combinatie van onze software en onze digitalisatieservice is Bryder 
uitgegroeid tot de grondlegger van het digitaliseren van de vastgoedsector in Nederland. Een 
digitalisatieslag die ongekende nieuwe mogelijkheden biedt, of het nu gaat om smart, connected-, en 
sustainable buildings; of om procesoptimalisatie voor property en facility managers.  
 
Bryder biedt iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en vindt innovatie belangrijk. Hier werken 
we met enthousiasme, flexibel en vooral samen. Jouw ideeën zijn waardevol voor ons en onze 
klanten. 
 
Je werklocatie is momenteel thuis en daarna in Delft. 
 
 



 

 
 
 
Solliciteren 
Herken jij jezelf in het geschetste profiel en wil je solliciteren? Dat kan! Mail je cv en motivatie naar 
careers@bryder.com. Doe dat ter attentie van Jacqueline of Vanita, zij nemen contact met je op. Heb 
je na het lezen van de vacature nog een vraag? Mail ons of bel ons dan via 015-2574420. 
 
 
 
 


