Stadskantoor Hengelo

In de volledige breedte bouwfysisch werken?

we bieden jou

Dan hebben wij dè functie voor jou!

Een veelzijdige baan
met veel uitdaging en
ontwikkelmogelijkheden. Omdat we zowel bouwfysisch als
installatietechnisch adviseren zijn we vanaf de start van het
project betrokken bij bijzondere, middelgroot tot groot van
omvang en veelal complexe projecten.
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. We hebben
regelmatig kennisdelingsbijeenkomsten en heb je op een
bepaald deelgebied van bouwfysica wat minder ervaring?
Geen probleem! Dan ligt hier voor jou de uitdaging en krijg je
bij ons alle ruimte om deze aspecten te ontwikkelen!

MEDIOR/SENIOR ADVISEUR
BOUWFYSICA, AKOESTIEK, BRANDVEILIGHEID
& DUURZAAMHEID
jouw rol
Als adviseur op het gebied van bouwfysica, akoestiek,
brandveiligheid en duurzaamheid adviseer je eigen projecten
waarbij je ondersteuning krijgt van junior adviseurs en
projectmedewerkers. Vanuit de integrale ontwerpvisie verzorg
je bouwfysische adviezen gebaseerd op uitgevoerde metingen
en berekeningen. Doordat je deel uitmaakt van diverse
integrale projectteams, ontwikkel je je in een rap tempo.

jouw profiel
•
•

•
•
•
•

je hebt een afgeronde bachelor/master opleiding
bijvoorbeeld bouwkunde met specialisatie bouwfysica
of vergelijkbare kennis op het gebied van bouwfysica
je beschikt over direct inzetbare kennis en minimaal 2
jaar relevante werkervaring in minimaal één van de
deelgebieden bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid of
duurzaamheid
je staat voor het creëren van duurzame en gezonde
gebouwen vanuit integraliteit
je bent analytisch en werkt nauwkeurig
je bent leergierig en wilt jezelf verder ontwikkelen
denken en werken vanuit integraliteit, zowel binnen
bouwfysica als met installatietechniek spreekt je aan

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.

Energie gekregen en je interesse gewekt?
Dan ontvangen wij graag je motivatie en curriculum vitae. Mail
naar Sandra Giliam, hr@nelissenbv.nl. Wil je nog meer
informatie over deze functie? Neem contact op met ir. Marjon
Swinkels,
directeur,
via
040-2484656
of
m.swinkels@nelissenbv.nl. Voor meer informatie over ons
bureau, wie wij zijn en wat we doen: www.nelissenbv.nl

BREED EN INTEGRAAL WERKEN IN DE ROL VAN
MEDIOR ADVISEUR BOUWFYSICA, AKOEKSTIEK, BRANDVEILIGHEID EN DUURZAAMHEID

