
 

 
 
 

De Nieman Groep adviseert over duurzame ge-
bouwen waar mensen veilig, gezond en comforta-
bel kunnen wonen, werken en recreëren. Onze 
klanten bevinden zich in de gehele bouwkolom: 
van corporaties en projectontwikkelaars tot zelf-
ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, architec-

ten en overheden. 

Ons dienstenpakket is zeer divers. De Nieman 
Groep heeft kennis over bouwfysica, bouwtechniek 
en bouwregelgeving. Daarnaast adviseren wij over 
installaties, gevels- en daken, bouwmanagement 
en beleid voor energie, duurzaamheid en beheer. 
 

 
Over Nieman Kwaliteitsborging 
Nieman Kwaliteitsborging is onderdeel van de  
Nieman Groep. De Nieman Groep bestaat verder 

uit Nieman Raadgevende Ingenieurs, Nieman-
Kettlitz Gevel- en Dakadvies en Nieman-Valk 
Technisch Adviesbureau. Onze circa 120 mede-

werkers werken vanuit de vestigingen Utrecht en 
Zwolle. 
 
Momenteel is er een professionaliseringsslag 
gaande in de bouw: de focus verschuift van het 
verkrijgen van een vergunning naar het kunnen 

aantonen dat het project de vooraf overeengeko-
men kwaliteit heeft. Meer verantwoordelijkheid 

dus voor eigen kwaliteit. Met de komst van de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen, is dit straks de 
dagelijkse werkelijkheid. Klik hier voor meer in-
formatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heb jij oog voor kwaliteit? En wil je klanten helpen hier (nog meer) oog voor 
te krijgen? Dan zoeken wij jou!  

 

Kwaliteitsborger m/v 
(Zwolle en/of Utrecht) 

 
Wat ga je doen? 
 Als kwaliteitsborger ben je nauw betrokken bij mooie grote projecten als kwaliteitsregisseur;  
 Uitvoering van woning- en utiliteitsprojecten op het gebied van kwaliteitsborging waarbij je  

functioneert als allround kwaliteitsborger; 
 Opstellen van Project Kwaliteit Plannen en borgingstrajecten; 

 Meewerken aan de doorontwikkeling van eigen toetsingsproducten; 
 Actieve bijdrage leveren aan Nieman Kwaliteitsborging. 

 
 Wat heb je nodig?  

 Minimaal HBO werk- en denkniveau; 
 Relevante werkervaring, bij voorkeur met kwaliteitsborging in de bouw; 

 Ervaring met kwaliteitszorgsystemen: QA-QC trajecten, bij voorkeur met BRL 5019, BRL 5006 
en/of andere (in ontwikkeling zijnde) instrumenten; 

 In staat om jouw communicatie af te stemmen op je gesprekspartner op alle niveaus en moeite-
loos in staat zijn om stelling in te nemen;  

 Krachtige persoonlijkheid, overtuigend en analytisch.   
 Je bent een positieve en enthousiaste teamplayer;  
 Je gaat voor de inhoud van je vakgebied en deelt deze passie graag! 

 

Wat bieden wij jou? 
 Goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Mooie kansen om het vakgebied verder uit te bouwen; 
 Mogelijkheden om deel te nemen aan opleidingen via onze Nieman Academie; 
 Uitstekende doorgroeimogelijkheden. 

 
Ben je geïnteresseerd? 

Dan ontvangen wij jouw cv en motivatie graag via e-mail aan: vacatures@nieman.nl. 
Voor vragen over ons bedrijf en/of de procedure kan je contact opnemen met Nieman Groep B.V., 
t.a.v. Jente Jeurissen 

 
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Jan Pieter van Dalen (manager), bereikbaar via 
06 55 89 77 92 of j.vandalen@nieman.nl  
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=SROynJA2D78
mailto:j.vandalen@nieman.nl

