
 

 
 
 

Wij zijn een ingenieursbureau dat adviseert 

in het hele bouwproces van initiatief tot be-

heer. Wij hebben niet alleen kennis van instal-

laties, maar zijn ook sterk in bouwfysica, 

bouwtechniek- & regelgeving, gevels & daken, 

bouwmanagement, energie & duurzaamheid 

en kwaliteitsborging.  

 

 

Wij zijn een klantgerichte organisatie die 

kwaliteit én een goede relatie met de klant 

hoog in het vaandel heeft staan.  

 

 

Wij zijn trots op onze ruim 125 medewer-

kers die er iedere dag weer voor zorgen dat 

onze projecten naar volle tevredenheid wor-

den afgerond.  

 

Wij bieden onze medewerkers een inspire-

rende werkomgeving waarin volop mogelijk-

heden zijn om zelf carrièrekansen te creëren. 

Kennisdeling is de basis van ons bedrijf. 

Daarom ondersteunen we onze mensen hierbij 

met onze eigen Nieman Academie.    

 

 

Bevlogenheid, zelfstandigheid én enthousi-

asme zijn belangrijke kenmerken van onze 

collega’s die stuk voor stuk bijdragen aan het 

motto van de Nieman Groep:  ‘In ’t Hart van 

de Bouw’! 
 
 

 

En jij? Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière?   

Ben jij de proactieve adviseur die een passie heeft voor het ontwerpen van installaties met het beste 

resultaat voor onze klant? Maak jij samen met jouw team projecten tot een succes?  
 
Misschien bij jij dan, voor de vestiging in Zwolle, onze nieuwe: 
 
W-Adviseur installatietechniek / senior technicus (m/v) 

 
Vind je het leuk om? 
• gebouw gebonden (werktuigkundige) installaties zelfstandig te ontwerpen en adviseren; 
• deel te nemen aan ontwerp- en bouwteams; 
• een projectteam aan te sturen om te komen tot het beste resultaat; 
• klantrelaties op te bouwen; 
• installatietechnische berekeningen en tekeningen te coördineren en te controleren; 
• tekenaars en technici te begeleiden; 

• installatiebestekken te schrijven en te controleren; 
• calculaties en directiebegrotingen op te stellen en te controleren. 
 

Ben jij?  
• iemand met een afgeronde HBO of academische opleiding richting Installatietechniek of Werktuig-

bouwkunde, eventueel aangevuld of studerende voor HIT-diploma of  

Post HBO-TVVL luchtbehandelingstechniek; 
• iemand met relevante ervaring;    
• proactief, communicatief, nauwkeurig, zelfstandig en heb je een positieve instelling; 
• iemand die goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
 
Dan ben jij degene die we zoeken! 
 

Wat bieden we jou? 
• een goed salaris met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (o.a. 100% basis pensioenpremie ver-

goeding, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden) 
• volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met opleiding- en doorgroeimogelijkheden; 
• een informele werksfeer in een organisatie ‘zonder drempels’. 

 
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaand profiel? 

Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en motivatiebrief via onze website:  
http://www.werkenbijnieman.nl/vacatures/  

 
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Herbert Lentink (Senior Adviseur),  

bereikbaar via 030-3032600 of h.lentink@nieman-valk.nl. 

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