
Vacature: Adviseur Elektrotechniek

Bordewijk De Adviseurs, gevestigd in Apeldoorn, is op zoek naar een Adviseur Elektrotechniek. 
Je bent verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het installatieontwerp en de uitvoeringsbe-
geleiding 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.

Tijdens je werkdag werk je nauw samen met het ontwerpteam en je hebt daarvoor veel contacten met 
opdrachtgevers en overige projectteampartners zoals architecten en constructeurs. Door jou blijven 
projecten binnen budget en planning en je levert een bijdrage aan het verduurzamen van onze samen-
leving. Hebben we jouw aandacht nog?

We vertellen je graag meer over onze unieke projecten, collega’s en werkwijze, maar je kunt alvast een 
kijkje nemen op de site voor een eerste indruk: www.bordewijkdeadviseurs.nl.

Kort samengevat:
• 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.
• Je hebt hart voor het vakgebied en gevoel voor humor.

Er wordt een duurzaam en circulair gebouw neergezet 
met een BREEAM-NL Excellent certificering voor Port 
of Amsterdam. 
Lees meer over dit project.

Drie uitgewerkte installatieconcepten op basis van 
een nulmeting ter verbetering van duurzaamheid én 
comfort voor De Oostkerk in Middelburg. 
Lees meer over dit project.

Bordewijk De Adviseurs
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn

055 - 540 38 07
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http://www.bordewijkdeadviseurs.nl
http://www.bordewijkdeadviseurs.nl/actueel/nieuwbouw-technisch-coördinatiecentrum-port-of-amsterdam-van-start.html
http://www.bordewijkdeadviseurs.nl/actueel/onderzoeksfase-naar-verduurzamingsmogelijkheden-de-oostkerk-van-start.html


De organisatie
Bordewijk De Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwfysica en installatietechniek. Wij
adviseren en begeleiden opdrachtgevers bij bouwfysische en installatietechnische vraagstukken.
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van uitgewerkte installatieontwerpen voor (rijks)monumen-
ten, scholen en overige complexe utiliteitsgebouwen. Met onze kennis en ervaring geven wij een des-
kundig en onafhankelijk advies.

De bedrijfszekerheid van de elektrotechnische installaties staat voorop naast andere belangrijke aspec-
ten zoals functionaliteit en aanpassingsflexibiliteit. Voorgenoemde zaken vertalen zich in het streven 
naar een overzichtelijke en eenvoudig te onderhouden installatie, waarbij de technische opzet, functio-
naliteit en bedieningsmogelijkheden niet complexer worden gemaakt dan nodig is.

We houden ons o.a. bezig met:
• Licht- en krachtinstallaties;
• Aardingsinstallaties;
• Bliksembeveiliging en -afleiderinstallaties;
• Laagspannings- en middenspanningsinstallaties;
• Schakel- en verdeelinrichtingen;
• Verlichtings- en noodverlichtingsinstallaties;
• Domotica-installaties zoals zonweringsturingen;
• Beveiligingsinstallaties zoals CCTV, inbraak, brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
• Toegangscontrole en toegangsverleningsinstallaties;
• Sociale alarmeringsinstallaties;
• Datacommunicatie installaties en data-/telefonie-infrastructuur.

Wij bieden:
• Werken aan aansprekende en technisch complexe projecten;
• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Een open, collegiale sfeer;
• Gelegenheid tot het volgen van opleidingen;
• Aantrekkelijk loopbaanperspectief;
• Compleet arbeidsvoorwaardenpakket (inclusief lease auto, laptop en mobiel).

Enthousiast geworden? We zien je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt jouw motivatie en C.V. richten 
aan Rene Oude Vrielink via info@bordewijkdeadviseurs.nl. 

Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op!
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