VACATURE: ADVISEUR DUURZAAM BOUWEN
Datum: juni 2019
Het NIBE is al dertig jaar één van de koplopers bij het verduurzamen van de bouw. De laatste tijd zien we een
groeiende vraag naar deze expertise, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega! Wil jij ons talentvolle en
groeiende team bijstaan met onze duurzame missie? Wij zoeken iemand die specialist wil worden in
duurzaamheidsadvies op gebouwniveau, en die bijzonder geïnteresseerd is in het verduurzamen van
monumenten.

Over ons
Het NIBE is een innovatief bedrijf dat de gehele bouwketen adviseert, van de productie van bouwmaterialen tot
advies op gebouw- en gebiedsniveau. Onder onze klanten en opdrachtgevers vallen zowel overheidsorganisaties
(zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes) als projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, aannemers en
gebouweigenaren. Ons handelsmerk is dat we de gehele keten goed kennen, waardoor we een integraal en
ambitieus duurzaamheidsadvies kunnen geven, dat ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Daarnaast hebben we ondertussen voor meer dan vijftig monumenten een integraal duurzaamheidsadvies
uitgegeven, waaronder diverse kerken en bekende gebouwen zoals een aantal Dudokscholen in Hilversum, de
Westergasfabriek in Amsterdam en de Inktpot in Utrecht. Er is steeds meer interesse in het verduurzamen van
monumenten en wij zoeken nieuw talent om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Wie zoeken wij?
Voor deze vacature zoeken we iemand die:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een steentje wil bijdragen aan het verduurzamen van de bouwwereld;
Bovenmatige interesse heeft voor het verduurzamen van monumenten;
Aardig is en goed in een open en collegiaal team past;
Leergierig is, met de wil om te kwantificeren, onderzoeken en onderbouwen;
Creatief is en in pragmatische oplossingen kan denken;
Goed kan communiceren, intern en extern, en complexe problemen weet te verhelderen en eenvoudig
kan uitleggen;
Zelfstandig kan werken, kansen ziet en die durft op te pakken, en contact met klanten onderhoudt;
Stressbesteding is en op het juiste moment vragen durft te stellen aan collega’s.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

De kans om historische pareltjes te bezoeken (zie voor een kleine greep: www.dumoprestatie.nl);
Uitdagende, unieke en iconische projecten;
Een collegiaal en gepassioneerd team vol creativiteit, energie en kennis;
Een bedrijf met een duidelijke maatschappelijke missie;
Zelfstandigheid en vrijheid om eigen initiatieven op te pakken;
De mogelijkheid om bij een innovatief bedrijf te werken dat aan het uitbreiden is;
Een marktconform salaris met bijbehorende arbeidsvoorwaarden;
Een jaarcontract met de intentie om er een vast contract voor onbepaalde tijd van te maken.

Contact
Als je interesse hebt, mail dan je motivatie en CV naar info@nibe.org. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust
contact op met Kamiel Jansen (06-47699933) of Jörg Blass (06-39779167).

