
 

 
 

 

Wij zijn een bouwtechnisch adviesbureau 

dat adviseert in het hele bouwproces van ini-

tiatief tot beheer. Wij hebben niet alleen ken-

nis van brandveiligheid, bouwfysica, bouw-

techniek- & regelgeving, maar ook van instal-

laties, gevels & daken, bouwmanagement en 

energie & duurzaamheid. Recentelijk hebben 

we daar ook kwaliteitsborging aan toege-

voegd.  

 

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 130 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 en zijn wij 

auteur van diverse publicaties en artikelen in 

vakbladen.    

 

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 zo goed in je vak dat je ons team FSE naar een nog hoger niveau kan tillen?  

 
Misschien ben jij dan onze nieuwe   
 

FIRE ENGINEER 

 
Vind je het leuk om: 
• klanten te adviseren op het gebied van fire safety engineering; 

• duurzaamheid en brandveiligheid stevig aan elkaar te verbinden; 

• concepten te bedenken en te modelleren; 
• de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet te volgen en door te vertalen naar adviesoplossin-

gen in projecten 
 
Ben jij? 
• in het bezit van een afgeronde opleiding (Bouwkunde, Civiele techniek, Technische  

Natuurkunde of Fire Safety Engineering); 
• Ervaren in advisering en realisatie van brandveiligheidsoplossingen; 
• iemand met passie voor brandveiligheid; 
• een conceptueel denker en loop je warm voor modelleren; 

• iemand met overtuigingskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en goede uitdrukkingsvaardigheid, 
zowel mondeling als schriftelijk; 

• professioneel, oplossingsgericht, zelfstandig, enthousiast en zeer bewust van het belang van de 
gegeven adviezen. 

 
Dan ben jij degene die we zoeken! 
 
Wat bieden we jou? 
• een goed salaris met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (o.a. winstdeling, 100% basispensioen-

premie vergoeding, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden). 
• mooie kansen om het vakgebied verder uit te bouwen; 

• volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met opleiding- en doorgroeimogelijkheden; 
• diverse gezellige team- en bedrijfsuitjes waaraan je kunt deelnemen. 

 
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaand profiel? 

Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae via onze website http://www.werken-
bijnieman.nl/vacatures/ 

 
Inhoudelijke vragen? Bel of mail Saskia Peters: 030-2413427 / s.peters@nieman.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.werkenbijnieman.nl/
http://www.werkenbijnieman.nl/

