Vabi k sodelovanju za BIM managerja.
Potrebujemo osebo, ki bo:
• ki bo odgovorna za vpeljavo BIM metodologije v družbo HSE Invest
• izvajala naloge BIM managerja kot so:
o načrtovanje implementacije BIM-a v projekt na najvišji ravni;
o priprava projektnih nalog in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki BIM-storitev;
o preverjanje skladnosti predanih BIM-modelov
o vzpostavitev in upravljanje skupnega informacijskega okolja CDE
• izvajala naloge BIM koordinatorja kot so:
o načrtovanje in nadzor nad izvajanjem implementacije BIM-a;
o izdelava in posodabljanje izvedbenega načrta za BIM skladno z zahtevami naročnika in
pogodbenimi obveznostmi:
o terminsko planiranje in sledenje napredovanja aktivnosti;
o koordinacija dejavnosti, definiranih v izvedbenem načrtu za BIM;
o koordinacija modelov med posameznimi disciplinami oz. podmodeli;
o izvajanje notranje kontrole kakovosti (BIM-procesa);
o izdelava zbirnih modelov.
• spremljala razvoj na področju BIM
• nudila podporo in po potrebi izobraževanje projektantom
• izvajala ostale naloge potrebne za uspešno implementacijo in izvajanje projekta v BIM okolju
Kaj nudimo?
•

•
•
•
•
•
•

Delo na številnih aktivnih in planiranih projektih predvsem na najzahtevnejših inženirskih objektih
iz področja energetike in infrastrukture (hidroelektrarne, vetrne elektrarne, sončne elektrarne,
plinske elektrarne, visokonapetostna stikališča, mostovi, ureditve vodotokov, protipoplavne
ureditve …).
zaposlitev za nedoločen čas
možnost strokovnega razvoja in napredovanja
stimulativno dodatno pokojninsko varčevanje
dodatno zdravstveno zavarovanje Zdravje plus
delo od doma
brezplačno parkiranje

Kaj pričakujemo?
•
•
•
•

ambiciozno in samostojno osebo, ki se je pripravljena učiti in znanje deliti
najmanj 1. bolonjsko (oz. 6. stopnjo po starem) izobrazbe tehnične smeri (arhitektura,
gradbeništvo, strojništvo, elektro …)
znanje angleškega jezika na višjem nivoju,
odlično poznavanje BIM okolja

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE Invest, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z življenjepisom pošljete na HSE Invest, Obrežna ulica 170,
2000 Maribor, s pripisom NE ODPIRAJ – VLOGA ZA RAZPIS do vključno 18. marca 2022.
Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.
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