
FUNCTIEOMSCHRIJVING

Drietech & Verhoef Ingenieursbureau is een groeiende jonge onderneming, gevestigd tegenover Stadion de 
Kuip in Rotterdam. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, klantgerichte en ambitieuze adviseur op het 
gebied van installatietechniek en duurzaamheid. 

Ons team van specialisten staat klaar om je te laten uitgroeien tot zelfstandig integraal adviseur in jouw 
vakgebied. Je start met het zelfstandig uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden binnen een keur aan 
projecten en van hieruit bouw je verder aan jouw toekomst binnen ons team.

BIJ WELKE PROJECTEN ZAL JE BETROKKEN ZIJN?

Ieder jaar worden we als bureau betrokken bij meer dan 250 projecten, van groot tot klein en met 
duurzaamheid als rode draad. De projecten variëren van nieuwbouw tot renovatie/transformatie. Van 
appartementencomplexen tot kantoren en van parkeergarages tot winkelcentra. Uitdagend genoeg toch?

WAAR ZULLEN JOUW WERKZAAMHEDEN UITEINDELIJK UIT BESTAAN?

Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere het maken van installatie ontwerpen (schetsmatig op 
bouwtekeningen), het opstellen van diverse berekeningen zoals EPC en ventilatie, het opstellen van 
vergelijkingsmodellen en het onderzoeken van alternatieve installatieconcepten. Ook ga je werken aan het 
opstellen van installatietechnische kostenramingen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles in de bouw tijdens 
uitvoering en het mede opleveren van de installaties. Betrokken van ontwerp tot en met oplevering dus!

WIE ZOEKEN WIJ?

Een ambitieuze collega met een enthousiaste en klantgerichte instelling. Heb je daarnaast gevoel voor 
kansen, ontwikkelingen in de markt en blink je uit in het werken in teamverband? Lees dan verder om te 
weten of jij in aanmerking komt voor deze functie.

WAT VRAGEN WE VAN JE?
    Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur met een werktuigbouwkundige achtergrond.
    Gevoel voor en kennis van elektrotechniek, constructies en bouwkunde is een pré.
    HBO/WO denkvermogen (bij voorkeur met een relevante afgeronde opleiding).
    Een ondernemende en klantgerichte instelling.
    De wens om iedere dag iets nieuws te leren.
    Sterke communicatieve vaardigheden.
    Minimaal rijbewijs B.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat onze collega’s leergierig en nieuwsgierig zijn en dat ze onderling en met 
onze klanten kennis willen en kunnen uitwisselen.

WAT HEEFT DRIETECH & VERHOEF INGENIEURSBUREAU TE BIEDEN?

     Een mooie werkplek op de 8ste verdieping met uitzicht op de skyline van Rotterdam.
    Natuurlijk is er gelegenheid om na verloop van tijd deels vanuit huis te werken.
     Een fijn team collega’s om samen te werken aan prachtige projecten!
    Marktconform salaris met financiële doorgroeimogelijkheden.
    Toegang tot vakinhoudelijke opleidingen en cursussen.
    Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak.
    Ontwikkeling van je eigen en nieuwe talenten.
    Voltijd aanstelling (40 uur per week).
    Goede pensioenregeling.
    26 vakantiedagen.
    8% vakantiegeld.


