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PYTHON SOFTWARE DEVELOPER
Python ontwikkeling - Revit consulting
Business Line:

Industry & Buildings

Standplaats:

Rotterdam

De organisatie
Royal HaskoningDHV
We bestaan al meer dan 135 jaar en worden gedreven door mensen die op basis van innovatie een positieve bijdrage aan de
toekomst leveren en iets nalaten voor volgende generaties. We zijn een netwerkorganisatie van slimme ondernemers die de
beste en slimste koppen ter wereld verbindt. Onze medewerkers acteren vanuit de kernwaarden respect en waardering voor de
mensen, die bepalen ons succes. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen resultaten in de wetenschap dat iedere
collega de mogelijkheid heeft om het verschil te maken, van het ontwerpen van nieuwe business modellen tot bedenken van
schaalbare oplossingen voor ’s werelds grootste issues. Samen bouwen we aan een toekomst om trots op te zijn.
De functie
Met jouw intelligente inzichten en bijdrage creëren we softwaregebaseerde tools waarmee we grote ondernemingen in de
sectoren industrie, transport & logistiek efficienter kunnen laten werken. Onze kracht ligt in hoogwaardige advisering en
projectondersteuning tijdens de gehele looptijd van industriële projecten. De business line is gespecialiseerd in
technisch/financieel haalbaarheidsonderzoek, conceptueel ontwerp, logistiek, productie-optimalisatie en kosten- en
risicobeheersing. Als toonaangevende wereldwijd opererende organisatie die duurzaamheid, innovatie en integriteit hoog in het
vaandel heeft staan is Royal HaskoningDHV de perfecte match voor jouw ambities! We leven voor ons motto “Let’s enhance
society together”; het samen met klanten en partners werken aan duurzame maatschappelijke impact. RHDHV maakt daarom
graag kennis met jou als Python software developer / designer Industry Rotterdam.

Wat is jouw bijdrage?
Je hebt de unieke kans het gebruik van BIM te professionaliseren binnen het 30 man sterke team Resources & Logistics op onze
locatie Rotterdam, dat al decennia lang integraal wereldwijd toonaangevend is op het gebied van design & engineering,
consultancy en projectmanagement op haar gebied. Als Developer/Designer draag je samen met je team direct bij aan de
resultaten van de unit Industry & Buildings. Je introduceert nieuwe tools met als basis Revit, met behulp van Python. Daarnaast
werk je samen met collega’s op jouw vakgebied cross-business unit samen als het gaat om professionalisering en ontwikkeling
van standaarden.

Het profiel
Dit ben je:
• Innovatief en analytisch;
• Onderzoekend;
• Uitstekende organisatorische en projectmanagement-vaardigheden;
• Resultaatgericht en hands-on;
• Flexibel en multi-inzetbaar;
• Relevante HBO of academische opleiding in een technische richting, bij voorkeur werktuigbouwkundig.

Dit is je achtergrond:
• Grote affiniteit met de ontwikkeling tools op basis van parametrische software;
• Ruime ervaring met Python;
• Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen van (werktuigbouwkundige) installaties m.b.v. Revit of CAD;
• Je bent communicatief vaardig en bent in staat te participeren in overleggen met constructeurs, projectleiders en externe
belanghebbenden;
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• Je woont in of bij Rotterdam;
Het aanbod
We bieden jou iets moois
Als één van de grootste ingenieursbureaus van Europa zijn we innovatief, maar realistisch, perfectionistisch, maar daadkrachtig,
verrassend, maar altijd en overal betrouwbaar. Dat is Royal HaskoningDHV. Ben jij dat ook? Dan is ons bureau echt iets voor jou.
We bieden een goede werksfeer, waarbinnen collegialiteit en ontwikkeling van de organisatie en medewerkers de belangrijkste
factoren zijn. We beoordelen, belonen en beoordelen op basis van persoonlijke competenties en de opleidingsmogelijkheden
zijn ruim. Dit geheel combineren we met een uitstekend pakket flexibele arbeidsvoorwaarden.
De procedure
En nu jij!
Is dit de uitdaging die je zoekt? Kom dan nu in contact met onze recruiters of neem voor meer informatie contact op met
Director Advisory Group Johan Pruisken via +31 88 348 9019.

Solliciteren

Doorsturen

Afdrukken

Terug
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