
Smart2IT B.V.   Diamantstraat 3 | 7554 TA Hengelo | 074 303 14 14 | www.smart2it.nl 

Smart2IT is een innovatief, snelgroeiend softwarebedrijf en speelt in de voorhoede van Mixed Reality en 3D configuratie 

software. Werken bij ons is iedere dag anders. Met ons jonge team van 14 personen verbazen wij de wereld met echt 

vernieuwende software. Zou jij van dichtbij willen meemaken hoe dat is? Beter nog, zou jij mee willen bouwen aan de 

digitale toepassingen van de toekomst en werken met de nieuwste technologieën?

 

Word dan onze  Delivery Specialist Serious Gaming 

 

Over de functie: 

Als Delivery Specialist Serious Gaming werk je samen met ervaren collega’s aan het realiseren van ons online 

configuratie platform. Je hebt ervaring met 3D model pakketten (Blender, Maya, 3DS Max etc.) en je gebruikt je 

technisch inzicht om 3D modellen (woningen) samen te stellen. Met onze software kan de woningkoper hun eigen 

woning samenstellen. Je vervaardigt een woningbouw applicatie m.b.v. inhouse tools. Je bent dus geen 

programmeur en hoeft deze kennis niet te hebben. Je voelt je thuis in de wereld van Serious Gaming en de 

nieuwste technologieën als het gaat om AR en VR. Omgaan met deadlines vind je een uitdaging. Het wisselen in 

werkzaamheden tussen projecten vind je geen probleem. Je werkt in het Delivery team van 3 Delivery specialisten 

en rapporteert aan de Delivery manager. 

 

Wat wij vragen: 

• Werkervaring in 3D model pakketten (Blender, Maya, 3DS Max etc.) 

• Bouwkundige kennis is een pré 

• Kennis van BIM modellen en Autodesk Revit is een pré 

• Je bent accuraat en communicatief 

• Min. MBO diploma met HBO denkniveau 

 

Wat wij bieden:  

• Fulltime (40 uur) 

• Vast dienstverband 

• Jong en ondernemend team 

• Veel verantwoordelijkheid in je werk als Delivery Specialist 

• Volop ruimte voor innovatie en goede ideeën 

 

Over Smart2IT: 

Smart2IT is een bedrijf met een open, informele cultuur waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden, ruimte 

voor zelfontplooiing en inbreng van eigen inzichten heeft. Ideeën worden aan elkaar getoetst en waar nodig is er 

altijd een helpende hand van een collega. 

Binnen ons team van gedreven en digital-minded professionals hebben we meerdere specialisaties. Ze werken aan 

softwareoplossingen niet omdat het hun werk is, maar omdat ze niks liever doen. 

Zou jij hier ook een onderdeel van willen uitmaken en je kennis en talent inzetten voor het maken van geweldige 

software? 

 

Interesse? 

Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet via info@smart2it.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gaston Smit onder telefoonnr. 074 - 303 14 14 

    

 

Eén van de snelst groeiende bedrijven van Nederland 

 

Acquisitie door recruiters naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld en ook niet op gereageerd. 


