MEDIOR/SENIOR ADVISEUR E-INSTALLATIES
Vestiging Heerlen of Rotterdam
Functie
Bremen Bouwadviseurs is voor de vestiging in Heerlen of Rotterdam op zoek naar een
adviseur elektrotechniek. De adviseur elektrotechniek zet zijn kennis in voor elke fase van
vastgoed ten aanzien van de elektrotechnische aspecten van gebouwen. Je bent
ondersteunend op je vakgebied, fungeert intern als aanspreekpunt voor beleidsmatige en
technische vraagstukken voor de 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 waarbij ontwikkelingen op het
gebied van duurzame energie een van de belangrijkste speerpunten is, zijn voldoende
mogelijkheden om je te ontwikkelen zowel in kennis, kunde als op persoonlijke vlak.
Wij zoeken voor deze functie een zelfstandig functionerende vakvrouw of vakman die
klantgericht is en efficiënt werkt. Je hebt ruime ervaring in advisering van E-installaties. Je
bent organisatiesensitief. Je kunt goed samenwerken, kostenbewust handelen en goed
plannen en organiseren. Je bent betrokken, professioneel, creatief en flexibel. Je beschikt
over minimaal HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal 5 jaar ervaring als adviserende
in de installatietechniek.

Profiel
•

minimaal HBO werk- en denkniveau, academisch niveau is een pré;

•

minimaal HBO opleidingsniveau, bijvoorbeeld HTS-E of Installatietechniek;

•

bouwkundige kennis en affiniteit met bouwkunde is een pré;

•

geen 9 tot 5 mentaliteit;

•

kennis van AutoCAD is een vereiste, 3D modelling is een pré;

•

goede communicatieve en sociale vaardigheden;

•

in staat problemen te signaleren en te denken in oplossingen;

•

ondernemend en flexibel;

•

motiverend en coachend;

•

klant- en resultaatgericht;

•

initiatiefrijk en creatief;

•

stressbestendig en integer;

•

aanpassingsvermogen (in staat tot goed anticiperen op personen en situaties);

•

teamgeest.

Wij bieden
•

Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;

•

Ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;

•

Aangename werksfeer in een platte organisatiestructuur.

Reageren/Meer weten
Bij vragen kan je contact opnemen met directeur Roland de Backer (06-537 774 60).
Curriculum Vitae inclusief begeleidend schrijven per mail sturen naar: vacature@bremenba.nl

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

