
 

 
 

 
 

 

 

Wij zijn een bouwtechnisch adviesbureau dat ad-

viseert in het hele bouwproces van initiatief tot be-
heer. Wij hebben niet alleen kennis van bouwfysica, 

bouwtechniek- & regelgeving, maar ook van instal-
laties, gevels & daken, bouwmanagement en ener-
gie & duurzaamheid. Recentelijk hebben we daar 
ook kwaliteitsborging aan toegevoegd.  

 

 

Wij zijn een klantgerichte organisatie die kwaliteit 

én een goede relatie met de klant hoog in het vaan-

del heeft staan.  

 

 

Wij zijn trots op onze ruim 130 medewerkers die 

er iedere dag weer voor zorgen dat onze projecten 

naar volle tevredenheid worden afgerond.  

 

 

Wij bieden onze medewerkers een inspirerende 

werkomgeving waarin volop mogelijkheden zijn om 
zelf carrièrekansen te creëren. Kennisdeling is de 
basis van ons bedrijf. Daarom ondersteunen we 

onze mensen hierbij met onze eigen Nieman Aca-
demie. 
 

 
Bevlogenheid, zelfstandigheid én enthousiasme 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’! 
 
Voor meer informatie: www.nieman.nl 

 

 
 
 
 

 
 

En jij?  Wil jij graag bij een toonaangevend ingenieursbureau werken? Heb je zin om mee te  

draaien in ons talentmanagement programma? 

 

Misschien ben jij dan onze nieuwe Junior specialist Installatietechniek 

 

Voor vestiging Utrecht of Zwolle 

 
Vind je het leuk om onderstaande werkzaamheden te leren? 
• Gebouwgebonden elektrotechnische en werktuigkundige installaties te ontwerpen in een team; 
• Installatietechnische berekeningen te (leren) maken; 

• W- en E- installaties in Autocad in te tekenen; 
• het team te ondersteunen met diverse andere werkzaamheden behorende bij je functie.  
 
Ben jij? 
• iemand met een afgeronde technische mbo/hbo opleiding (richting Werktuigbouwkunde of hogere 

installatietechniek) of hiervoor hbo studerend; 

• 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; 

• Iemand bij wie het delen van kennis in de genen zit en heb je passie voor je vakgebied. 
• Iemand die het beste uit zichzelf wil halen. 

 

Dan ben jij degene die wij zoeken! 
 

Wat bieden wij jou? 

• een goed salaris met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (o.a. winstdeling, 100% basispensioen-
premie vergoeding, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden). 

• mooie kansen om het vakgebied samen met ons 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?  
Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae via onze website: http://www.werken-
bijnieman.nl/vacatures 
 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Herbert Lentink (Senior Adviseur),  
bereikbaar via 06-29043510 of h.lentink@nieman-valk.nl 
 

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