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CONSULTANT VASTGOEDDATA 
Consultant Vastgoeddata gezocht voor het vastgoed digitalisatie team van Bryder in Amsterdam 
en Delft. Ter uitbreiding van het team is Bryder op zoek naar een ervaren consultant die opereert 
op het snijvlak van tekeningen en gebouwinformatie. Als consultant adviseer en ondersteun je 
partners door heel Nederland en in het buitenland. 

Bryder is een onderneming gericht op het grootschalig digitaliseren van bestaande vastgoed. De 
ambitie van Bryder kent geen grenzen, gezien onze internationale ambities. 

Interesse? Lees van snel verder! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING CONSULTANT 
VASTGOEDDATA 
Voor ons team zijn wij op zoek naar een ervaren consultant die opereert op het snijvlak van 
tekeningen en gebouwinformatie. Je bent met het team verantwoordelijk voor het door 
ontwikkelen van de Digital Twin Service. Digital Twins zijn 3D gebouwmodellen. 

Het ontwikkelen van de Digital Twin Service doe je door: 

 Het adviseren van partners over het optimaliseren van het digitalisatieproces. 
 Het inhoudelijk ondersteunen van partners bij hun dienstverlening. 

Jouw belangrijkste doel is dat onze partners succesvol worden en hun klanten blij zijn met onze 
gecombineerde diensten. 

Eric - Consultant Vastgoeddata: ‘Mijn dag is nooit hetzelfde. Mijn dag start in Eindhoven om een 
partner training en advies te geven over Digital Twins. De volgende dag zit ik op kantoor in Delft 
met onze ontwikkelaars om de gewenste aanpassingen, die gisteren besproken zijn met de 
partner, in de software te bespreken. Aan het einde van deze dag geef ik ondersteuning aan 
onze accountmanager door middel van een salespresentatie. Kortom, veel variatie met innovatie 
producten en diensten. Ik werk samen met hele fijne collega’s en ik heb een prachtige uitdaging 
om te werken aan veranderingen in de vastgoedsector.’ 

In jouw werk... 

 Ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van brondata, begeleiding en uiteindelijk de 
oplevering van Digital Twins; 

 Ga je regelmatig bij partners langs om hun behoeftes te inventariseren; 
 Geef je trainingen aan klanten; 
 Zorg je dat klantprojecten goed verlopen; 
 Kan je als geen ander partners prikkelen door jouw energie en overtuigingskracht; 



 Vertegenwoordig en communiceer je duidelijk de ideeën van je partners richting het team; 
 Reis je met plezier regelmatig naar partners van Bryder door heel Nederland én naar de twee 

werklocatie in Amsterdam en in Delft. 

FUNCTIECRITERIA CONSULTANT VASTGOEDDATA 
Als Consultant Vastgoeddata ben je zelfstandig, energiek en je hebt een empathisch vermogen. 
Het ontwikkelen van de Digital Twin Service wordt succesvol, doordat je goed en geduldig kan 
luisteren. Doordat je innovatief bezig bent en weet hoe je traditioneel denkende mensen op een 
empathische en positieve wijze kunt inspireren. 

Verder breng je mee: 

 Hbo/wo opleiding; 
 Circa 6 jaar ervaring in de vastgoedsector bij voorkeur als adviseur of projectleider; 
 Affiniteit met het produceren en lezen van (bouwtechnische) tekeningen; 
 Kennis van 3D tekenprogramma’s en het vermogen om in 3D te denken; 
 Bij voorkeur affiniteit met het indelen van vastgoed o.b.v. unieke typeringen; 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 Door onze internationale ambities is Engels Cambridge B1 of hoger van belang; 
 Bereidheid beperkt te reizen naar het buitenland. 

DE AANBIEDING CONSULTANT VASTGOEDDATA 
Wat krijg je van ons? 

 Ruimte voor ideeën, innovatie, verantwoordelijkheid en uitdaging; 
 Investering in persoonlijke ontwikkeling; 
 Leuke en gezellige collega’s; 
 Een fulltime functie (40 uur); 
 Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 66% pensioenvergoeding; 
 WIA-verzekering; 
 30 verlofdagen; 
 Leaseauto; 
 Telefoon. 

Is deze functie wat voor jou en wil je solliciteren? Dat kan! Graag ontvangen wij je cv en 
motivatiebrief. Doe dat ter attentie van Jacqueline of Vanita, zij nemen verder contact met je op. 
Heb je na het lezen van de vacature nog een vraag, mail ons of bel ons dan via 015-2574420. 

 


