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Bordewijk De Adviseurs 
Bordewijk De Adviseurs is een 
onafhankelijk adviesbureau 
voor bouwfysica en installatie-
techniek. Wij adviseren en 
begeleiden onze opdrachtge-
vers bij bouwfysische en in-
stallatietechnische vraagstuk-
ken. 
 
Wij zijn gespecialiseerd in het 
vervaardigen van uitgewerkte 
installatieontwerpen voor 
(rijks)monumenten, scholen 
en overige complexe utiliteits-
gebouwen. Met onze kennis 
en ervaring geven wij een 
deskundig en onafhankelijk 
advies.  
 
Enkele voorbeeldprojecten: 
 
Uniqlo Amsterdam is de nieu-
we flagshipstore in Nederland 
van de Japanse kledingwinkel 
Uniqlo. Lees meer 

De gemeente Apeldoorn is 
gestart met de realisatie van 
een nieuw werkgebouw voor 
werknemers van de afdeling 
Beheer & Onderhoud, locatie 
Noord. Lees meer 

Vacature: Ontwerper / BIM-modelleur Werktuigbouwkunde (junior/medior) 
 

Bordewijk De Adviseurs, gevestigd in Apeldoorn, is op zoek naar een ontwerper / BIM-modelleur. 
Heb jij een installatietechnische achtergrond, wil je je (verder) ontwikkelen in het ontwerpen van 
installaties met Revit maar wil je ook andere voorkomende werkzaamheden uitvoeren?  
 
Tijdens je werkdag ben je bezig gebouwgebonden energiezuinige klimaatinstallaties te ontwerpen, 
tekenen en berekenen. Je maakt simulaties, berekeningen en analyses en je selecteert en plaatst 
componenten van de installatie in het BIM-model. Hebben we jouw aandacht nog? 
 
Wij zijn werkzaam in diverse sectoren. Zo werk je de ene dag aan een opdracht voor een chemi-
sche fabriek en de andere dag voor een monumentaal pand, zoals het Centraal Museum Utrecht. 
We vertellen je graag meer over onze unieke projecten, maar je kunt alvast een kijkje nemen op de 
site voor een eerste indruk: www.bordewijkdeadviseurs.nl.  
 
Kort samengevat 

• Je bent in het bezit van een relevante afgeronde opleiding (werktuigbouw/installatietechniek)   
         op tenminste MBO niveau; 

• Je hebt ervaring met Revit en het verzorgen van tekenwerk; 

• Je bent analytisch en in staat oplossingsgericht te denken. 
 
Wil je meer weten over Bordewijk De Adviseurs, onze diensten en projecten kijk dan op 
www.bordewijkdeadviseurs.nl. Tijdens een kennismakingsgesprek verkennen we graag of jouw 
ambities en de onze bij elkaar passen. Vanzelfsprekend zijn de arbeidsvoorwaarden marktconform. 
 
————————————————————————————————————————————- 
 
Nieuw kantoor voor Bordewijk De Adviseurs 
Per 15 mei 2019 is het zover: dan neemt Bordewijk De Adviseurs haar intrek in het nieuwe kan-
toorpand aan de Stationsstraat in Apeldoorn. Een mooie en prettige werkplek voor het team op 
een centraal gelegen locatie. Ga jij hier ook aan de slag met mooie projecten en een gezellig team?  

 

VACATURE 

http://www.bordewijkdeadviseurs.nl/projecten/uniqlo,-amsterdam.html
http://www.bordewijkdeadviseurs.nl/projecten/werkgebouw-noord-in-apeldoorn.html
http://www.bordewijkdeadviseurs.nl
http://www.bordewijkdeadviseurs.nl

