Brandweerkazerne te Arnhem

VOOR DOORGROEIERS EN BEETPAKKERS UIT
DE INGENIEURSBRANCHE OF INSTALLATEUR

ADVISEUR/ PROJECTLEIDER
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
jouw rol
Met een enthousiast en professioneel team van modelleurs en
ontwerpers werk je aan het ontwerp van elektrotechnische
installaties en adviseer je opdrachtgevers. Je maakt
principekeuzes en verzorgt uitvoeringsontwerpen en bestekken
ten behoeve van aanbesteding en uitvoering van projecten. Je
vervaardigt specificaties en/of schema’s en verricht interne
verificaties. Je adviseert interne en externe teams vanuit jouw
deskundigheid binnen de diverse projecten. In deze functie ben
je ook projectleider binnen diverse integrale projecten waarbij
je de elektrotechnische discipline vertegenwoordigt.

jouw profiel
•
•

•
•
•

een afgeronde elektrotechnische installatieopleiding,
HIT-E is een pré
je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring
bij een adviesbureau of ontwerpbureau van een
installatiebedrijf
denken en werken vanuit integraliteit spreekt je aan
je beschikt over een echte teamplayer mentaliteit
je bent ambitieus en wilt jezelf blijven ontwikkelen,
zowel technisch inhoudelijk als op persoonlijk vlak

we bieden jou
Een
veelzijdige
baan
met
veel
uitdaging
en
ontwikkelmogelijkheden. Omdat we zowel bouwfysisch als
installatietechnische adviseren zijn we vanaf de start van het
project integraal betrokken
bij bijzondere projecten,
middelgroot tot groot van omvang en veelal complex. Vanuit
een professionele omgeving krijg je alle ruimte zodat je zowel
inhoudelijk
als
persoonlijk
stappen
gaat
maken.
Vanzelfsprekend zijn de arbeidsvoorwaarden uitstekend, de
werkomgeving uitdagend, bieden we veel flexibiliteit en vinden
we een prettige werksfeer erg belangrijk.

je werkomgeving
Nelissen ingenieursbureau is een onafhankelijk full service en
multidisciplinair ingenieursbureau op het gebied van
gebouwgebonden installatietechniek, bouwfysica, akoestiek,
brandveiligheid en duurzaamheid èn onderhoud en exploitatie.
Binnen een open en platte organisatiestructuur werken we met
80 professionals. We kennen elkaar, vinden elkaar voor vragen,
delen kennis en door een sterk mentorschap haakt iedereen
aan en blijft zich ontwikkelen. We hechten waarde aan
diversiteit, iedereen draagt bij aan het succes van de
onderneming. Naast hard werken is er oog voor elkaar en
organiseren we regelmatig gezellige activiteiten.

energie gekregen en is je interesse gewekt?
Dan ontvangen wij graag per mail je motivatie en curriculum
vitae naar Sandra Giliam, hr@nelissenbv.nl. Wil je nog meer
informatie over deze functie? Neem contact op met ir. Branco
Schot, directeur, via 040-2484656 of b.schot@nelissenbv.nl.
Voor meer informatie over ons bureau, wie wij zijn en wat we
doen: www.nelissenbv.nl
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