ADVISEUR W-INSTALLATIES (HIT)
Vestiging Heerlen
Functie
Voor onze vestiging in Heerlen zijn wij op zoek naar een energieke en ambitieuze
medewerker met een afgeronde HBO opleiding, richting werktuigkundige installaties.
De afdeling Installatie Consulting adviseert op het gebied van gebouwgebonden
installaties. Om de toenemende vraag naar adviezen ten aanzien van
werktuigkundige vraagstukken te kunnen beantwoorden heeft onze vestiging Heerlen
behoefte aan versterking door een adviseur op dit gebied.
De werktuigkundig adviseur zet zijn kennis in voor elke fase van vastgoed ten
aanzien van werktuigkundige aspecten van gebouwen. Dit gebeurt zowel
rechtstreeks naar de opdrachtgever of als interne junioradviseur van projecten van
de andere afdelingen van Bremen Bouwadviseurs. Je bent ondersteunend op je
vakgebied, fungeert intern als aanspreekpunt voor technische vraagstukken voor de
kleinere projecten en zorgt actief voor verspreiding van je kennis en ervaring binnen
onze organisatie. Je stelt adviesrapportages, onderhoudsplannen en
kostenbegrotingen op en verzorgt de digitale tekenwerkzaamheden. Je beschikt over
relevante kennis van de huidige normen en richtlijnen en bent in staat om praktisch
en oplossingsgericht te werken.
Binnen ons dynamisch bedrijf zijn voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen
zowel in kennis, kunde als op persoonlijke vlak. Collega’s, met de wil om hun kennis
over te dragen, zijn meer dan bereid om je de bijzonderheden van het vak bij te
brengen. Ze zijn zelf ook leergierig en willen graag van jou kennis gebruik maken,
vooral ook van je creativiteit.
Profiel
 een afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde op minimaal HBO- niveau óf een door 5 jaar
opgedane werkervaring HBO- niveau;
 een afgeronde cursus TVVL luchtbehandeling is een pré;
 een afgeronde, of bereidt zijn tot het volgen van, opleiding Hogere Installatie Techniek
(HIT) is een absolute pré;
 kennis en ervaring met betrekking tot Autocad / BIM;
 kennis en ervaring met betrekking tot kostenbegrotingen, of bereidt deze op te doen;
 kennis op het gebied van elektrotechniek, of bereidt deze op te doen;
 kennis op het gebied van onderhoudsmanagement, of bereidt deze op te doen;
 goede communicatieve vaardigheden;
 een flexibele, samenwerkingsgerichte instelling;
 resultaat- en oplossingsgerichtheid.
Wij bieden
 Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
 Aangename werksfeer in een platte organisatiestructuur.
Wij verwachten
 Minimaal 5 jaar werkervaring als werktuigkundig adviseur;
 Geen negen tot vijf mentaliteit.
Meer weten
 Roland de Backer (06-537 774 60)
Reageren
Curriculum Vitae inclusief begeleidend schrijven per mail sturen naar:
vacature@bremenba.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

