DUS JIJ WIL DE
BESTE ADVISEUR
WERKTUIGKUNDIGE
INSTALLATIES
WORDEN?
SOLLICITEER
VANDAAG NOG
BIJ BREMEN
BOUWADVISEURS

Anderen zien een gebouw met
noodzakelijke installatietechniek,
jij ziet de uitdaging om het te
transformeren tot de ideale
duurzame huisvesting van onze
opdrachtgever. Energieneutraal,
circulariteit, natuurinclusief en
klimaat adaptief. Dit is waar je
hart sneller van gaat kloppen!
Wordt het niet eens tijd dat jij
je talent gaat inzetten voor
de mooiste en uitdagendste
projecten vanuit onze vestiging
in Rotterdam of Heerlen? Bij
Bremen Bouwadviseurs zijn we
op zoek naar een werktuig
kundig installatieadviseur voor
de afdeling Installatieconsulting.
Durf jij het aan?

DIT GA JE DOEN
Als werktuigkundig adviseur ben je in staat om werktuigkundige
installaties te ontwerpen:
• 
Voor complexe gebouwen in de utiliteitsbouw, industrie, gezondheidszorg en smart buildings rekening houdend met de omgeving;
• 
Om op een objectieve manier een ontwerp te kiezen die het beste
past bij de klantvraag;
• 
Van grof naar fijn vanuit een integraal perspectief afgestemd
met elektrotechnische installaties, architectuur, bouwkunde,
constructies, bouwfysica, energieprestatie, duurzaamheid,
circulariteit, levensduurkosten (LCC) en klantbeleving;
• 
Om weloverwogen conceptuele keuzes te maken rekening houdend
met kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid en flexibiliteit en deze
uit te werken richting maakbaarheid. Daarbij ben je in staat om het
overzicht te houden in het ontwerpproces.
DIT IS WIE WIJ ZIJN
Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau, gevestigd in Heerlen en
Rotterdam. We bepalen onze eigen weg met een persoonlijke, gefundeerde stijl van adviseren. Onze bouwkundige en installatietechnische
expertise zetten we in voor elke fase in de levenscyclus van vastgoed.
Wij denken daarbij niet in losse projecten, maar hebben oog voor de
levensduur en duurzaamheid van gebouwen en maken ze toekomstbestendig.
Binnen de afdeling Installatie Consulting streven wij na om voor de
opdrachtgevers passende en zo comfortabel mogelijke installaties
te ontwerpen binnen de opgegeven bouwkundige contouren. Dit realiseren wij door constant te blijven zoeken naar oplossingen die innovatief genoemd mogen worden. Door een integrale aanpak adviseren
wij het best passend installatieconcept gekoppeld aan economisch
verantwoorde en marktconforme exploitatiekosten met als resultaat
toekomstbestendig vastgoed.
Jezelf ontwikkelen gaat sneller bij Bremen, want je hebt collega’s
om je heen in de meest uiteenlopende disciplines. Ons hele team
bestaat uit zo’n 40 medewerkers (en in Heerlen kantoorhond Diddy).
DIT IS WAT WE VRAGEN
Voor een vliegende start bij Bremen Bouwadviseurs is het ideaal
als jij jezelf hierin herkent. Wij zoeken voor deze functie:
• een zelfstandig functionerend iemand die klantgericht is en
efficiënt werkt.
• Je hebt relevante ervaring in advisering van werktuigkundige
installaties.
• Je bent organisatiesensitief. Je kunt goed samenwerken,
kostenbewust handelen en goed plannen en organiseren.
• Je bent betrokken, pragmatisch ingesteld en initiatiefrijk
• en beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en bij
voorkeur een afgeronde HIT-W opleiding.
Genoeg over ons! Vertel ons wat jouw wensen zijn. Wat kom je brengen,
wat wil je leren? Reageer snel, voordat we de verkeerde aannemen.
Stuur je mail naar vacature@bremenba.nl.
Heb je nog vragen? Bel of mail Roland de Backer via 06 53 77 74 60
of roland.debacker@bremenba.nl
RECHTSTREEKSE REACTIE
Tip: solliciteer rechtstreeks (en dus niet via een werving- en selectiebureau) dan krijg je een leuke bonus zodra we je aannemen.
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