Wolf Dikken adviseurs
Is een groeiend onafhankelijk middelgroot adviesbureau op de vakgebieden
Installatietechniek, Bouwfysica en Bouwtechniek.
Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, overheidsinstellingen, architectenbureaus
en aannemers.
Met een jong enthousiast team werken wij aan technisch uitdagende landelijke projecten in
de utiliteits- en woningbouw.
Wij onderscheiden ons door onze unieke integrale aanpak!
Door het succes met onze integrale aanpak groeien wij gestaag en zijn we op zoek naar een
nieuwe collega.

Bouwfysisch adviseur
Wateringen, 32-40 UUR
(Opleiding: Bouwkunde, Civiele Techniek)
Kun jij je technische kennis op de juiste wijze toepassen en ben je origineel, vindingrijk en
creatief, dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen als Bouwfysisch adviseur?
 Je houdt je bezig met onder andere het verrichten van metingen op locatie en het
opstellen van berekeningen, analyses en rapportages;
 Je geeft advies, op basis van jouw vakkennis en ervaring, over de probleemstellingen
van de opdrachtgever;
 Je rapporteert rechtstreeks aan de opdrachtgever;
 Je stuurt bouwfysisch medewerkers aan en geeft leiding aan junior adviseurs;
 Je doet onderzoek, coördineert en begeleidt de voortgang en de kwaliteit van het
onderzoek;
 Je stelt rapporten op en geeft aanbevelingen;
 Je haalt nieuwe opdrachten binnen bij bestaande relaties en waar mogelijk ook bij
nieuwe relaties.
Samengevat: een zeer afwisselende job met ruimte voor eigen ontwikkeling en tevens
verantwoordelijkheid.
Wat breng je mee als Bouwfysisch adviseur
 HBO of Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met vakgerichte opleidingen
(Bouwkunde, Civiele Techniek) en/of cursussen;
 Je kunt zelfstandig je werk indelen;
 Je vindt het leuk probleemoplossend te werken;
 Tenminste 5 jaar ervaring als Bouwfysisch adviseur;








Je kunt conceptueel denken en begrijpt wat onze klanten willen en vertaalt dit in een
duurzaam ontwerp;
Ervaring in bouwakoestiek en bouwfysica;
Relevante kennis over bouwbesluit en wet- en regelgeving;
Kennis van de gehanteerde bouwakoestische software, alsook van Autocad en Office;
Specialistische bouwakoestische kennis is een voorwaarde;
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op alle aspecten van het vakgebied.

Wat heeft Wolf Dikken jou te bieden?
 Een afwisselende en uitdagende baan binnen een groeiend dynamisch adviesbureau
met doorgroeimogelijkheden;
 Een zeer goed salaris met een goede reiskostenregeling;
 Flexibele arbeidstijden, je kunt je werktijden grotendeels zelf bepalen zodat je
bijvoorbeeld files kunt vermijden of de kids naar school kunt brengen en/of halen;
 Goede vakantiedagenregeling;
 32 tot 40-urige werkweek behoort tot de mogelijkheden voor een goede werkprivébalans;
 Een ruim studiebudget voor een persoonlijk ontwikkeltraject waarmee we investeren
in jouw toekomst;
 Er is een collectieve pensioenregeling;
 Kantoor in een monumentaal pand in de gezellige dorpskern van Wateringen;
 Een informele sfeer met gezellige collega’s die elk jaar diverse uitjes organiseren. Je
kunt denken aan een meerdaagse ski-trip, goed verzorgde BBQ’s en een gezellige
vrijdagmiddagborrel.
Enkele gerealiseerde projecten door Wolf Dikken:
 Oostpoort, Amsterdam
 Rode dorp, Den Haag
 Cooltoren, Rotterdam
 Melkfabriek, Hilversum
 Krijgsman, Muiden
 OBS de Wissel, Den Haag

Ben je nog niet overtuigd of wil je gewoon meer weten? Voor meer informatie of vragen
over de vacature kun je contact opnemen met ons via 0174-285900 of stuur direct een korte
motivatie en CV naar info@wolfdikken.nl t.a.v. mw. Karin Bogaerts - Thoen

