
Vacature: Adviseur Elektrotechniek 

 

Bordewijk De Adviseurs, gevestigd in Apeldoorn, is op zoek naar een Adviseur Elektrotechniek. Bordewijk De Adviseurs is een onafhankelijk 

adviesbureau voor bouwfysica en installatietechniek. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers bij bouwfysische en installatietechnische 

vraagstukken. We zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van uitgewerkte installatieontwerpen voor (rijks)monumenten, scholen en overige 

complexe utiliteitsgebouwen.  

 

En dat doen we in de wereld van vandaag. Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het 

economisch handelen van de mensheid heeft. De vastgoedsector heeft impact op zowel de korte als lange termijn: vastgoed is immers kapi-

taalintensief en onroerend. 

 

Daarom begeleiden we opdrachtgevers in diverse sectoren middels een integrale aanpak die zorgt voor het optimaal samengaan van de 

architectonische vormgeving, installatietechniek, inrichting, gebruikerswensen en duurzaamheid resulterend in klantspecifieke, maakbare en 

(financieel) haalbare ontwerpen. Op onze website lees je projecten waarbij we bijvoorbeeld verduurzamingsmogelijkheden voor een rijks-

monument in kaart brengen of een BREEAM-NL traject begeleiden bij een warehouse. 

 

Wat ga je doen? 

Als Adviseur Elektrotechniek ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het installatieontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van 

de meest uiteenlopende projecten. Zowel nieuwbouw als renovatie, in onder andere de marktsegmenten (rijks)monumenten, scholen en 

overige complexe utiliteitsgebouwen. Je geeft leiding aan de leden van de interne projectteams en motiveert jouw collega’s tot het leveren 

van prestaties van hoog kwaliteitsniveau. 

 

Door jou blijven projecten binnen budget en planning en je levert een bijdrage aan het verduurzamen van onze samenleving. Je neemt actief 

deel aan het ontwerpteam en hebt daarvoor veel contacten met opdrachtgevers en overige projectteam partners zoals architecten en con-

structeurs. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond (HTS-elektrotechniek of HIT-E). 

• Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring. 

• Je vertaalt de klantbehoefte naar een gestructureerd ontwerp. 

• Het is een pre als je ervaring hebt in de commerciële markt (bijvoorbeeld grote projecten in het onderwijs). 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

• Opdrachtgevers zitten in het hele land, woonplaats kan van de Randstad tot Enschede zijn. 

• Hart voor het vakgebied en gevoel voor humor. 
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Wat bieden wij jou?  

Onze mensen zijn onze belangrijkste waarde. Kennis op het gebied van bouwfysica, elektrotechniek en werktuigkunde is essentieel. Nóg 

belangrijker is het dat wij die inzetten op een manier die zorgt voor enthousiaste opdrachtgevers. Bij Bordewijk De Adviseurs zoeken we dus 

altijd mensen die niet alleen oog hebben voor het "wat", maar zeker ook voor het "hoe". 

 

Ons unieke netwerk met vier organisaties, onder de vleugels van 360Vastgoed, maakt ons tot een aantrekkelijke werkgever. Samenwerking 

met de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bouwfysica en bouwmanagement is voor onze medewerkers en klanten van toege-

voegde waarde. 

 

Bij Bordewijk De Adviseurs: 

• Werk je aan aansprekende en technisch complexe projecten; 

• Krijg je veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 

• Is een open, collegiale sfeer; 

• Heb je gelegenheid tot het volgen van opleidingen; 

• Bieden we een aantrekkelijk loopbaanperspectief; 

• Beschik je over een compleet arbeidsvoorwaardenpakket (inclusief leaseauto, laptop en mobiel). 

 

Wil je meer weten over Bordewijk De Adviseurs, onze diensten en projecten kijk dan op www.bordewijkdeadviseurs.nl. Tijdens een kennis-

makingsgesprek verkennen we graag of jouw ambities en de onze bij elkaar passen. Vanzelfsprekend zijn de arbeidsvoorwaarden marktcon-

form. 

 

Je brief, met CV, is welkom via info@bordewijkdeadviseurs.nl of neem voor meer informatie op met Rutger Zwanepol via 055-540 3807. 
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