
 

 
 

 

Wij zijn een bouwtechnisch ingenieursbu-

reau dat adviseert in het hele bouwproces van 

initiatief tot beheer. Wij hebben niet alleen 

kennis van bouwfysica, akoestiek & geluid, 

brandveiligheid, energie & duurzaamheid, 

bouwtechniek, bouwregelgeving en installa-

ties, maar ook van gevels & daken en kwali-

teitsborging. 

 

 

Wij zijn een klantgerichte, jonge organisa-

tie die kwaliteit én een goede relatie met de 

klant hoog in het vaandel heeft staan.  

 

 

Wij zijn trots op onze ruim 140 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 Nieman: Partner in ’t hart van de 

bouw’! 
 
 
 

 

Jij zit in de laatste fase van je studie of hebt recentelijk je HBO- of TU-studie bouwkunde afgerond 

en kan niet wachten om aan de slag te gaan bij een toonaangevend ingenieursbureau als 

 

JUNIOR SPECIALIST 
 
Vind je het leuk om? 
• Mee te werken aan ontwerp en engineering van complexe projecten door berekeningen te maken 

en rapportages te schrijven. 
• Praktijkmetingen geluid, luchtdoorlatendheid en/of ventilatie uit te voeren. 
• Inspecties en controles op de bouwplaats uit te voeren. 
• De klant verder te helpen door jouw kennis van onze vakgebieden te delen. 
• Te werken aan de kwaliteit van (grote) projecten in nieuwbouw en bestaande bouw, zowel wo-

ningbouw als utiliteitsbouw. 

• De projectteams te ondersteunen met diverse andere werkzaamheden behorende bij je functie.  
 
Wat breng je mee? 
• Een afgeronde technische HBO- of WO- opleiding. 

• Ruimtelijk en bouwkundig inzicht . 

• Verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme, ambitie, initiatief en een hands-on mentaliteit. 
• Goede Nederlandstalige uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Passie voor het delen van je kennis en je vakgebied!  
• Teammentaliteit. 

 
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 in ons talentontwikkelingsprogramma met opleidings- 
en doorgroeimogelijkheden. 

• Diverse gezellige team- en bedrijfsuitjes. 

 
Lijkt dit je wat?  
Neem dan contact met ons op! Mail je LinkedIn-profiel door naar vacatures@nieman.nl of solliciteer via 

onderstaande solliciteer-button.  
 

Voor meer inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Gerton Starink (Unitmanager Nieuwbouw), 
bereikbaar via 038-4670030 of vacatures@nieman.nl    
 

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