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Functie: (Aankomend) Technisch Adviseur    
Organisatie: Ausems Vastgoed  
Locatie: Arnhem  

Jouw perspectief 
Als (aankomend) Technisch Adviseur word jij enthousiast van het adviseren over het beheer en 
onderhoud van (duurzame) klimaatinstallaties in een grote diversiteit van gebouwen.  Je bent een 
gedreven een gedreven adviseur met bouwkundige en/of installatietechnische kennis die het team 
kan versterken.  Je hebt enkele jaren werkervaring en je bent toe aan de volgende stap in je 
carrière. 
 
Voor onze opdrachtgevers ben je het eerste aanspreekpunt  en voer je (na een gedegen 
inwerkperiode) zelfstandig projecten uit. Je verricht - zelfstandig of in teamverband - inspecties ten 
behoeve van aan- en verkoop van een gebouw of een gebouwenportefeuille, zogenaamde Technical 
Due Diligence. Hierbij word je gevraagd een oordeel te geven over de bouwkundige en 
installatietechnische conditie en de (onderhouds)risico’s binnen het gebouw of de gebouwen.

Daarnaast kan je op interim-basis worden ingezet om organisaties tijdelijk te ondersteunen met 
jouw vakkennis en ervaring. Dit kunnen zeer uiteenlopende organisaties zijn van (rijks)overheid tot 
beleggers en internationale vastgoedadviseurs.

Je krijgt energie van het binnenhalen van nieuwe projecten.  Je voert zelfstandig acquisitie door 
enerzijds het zorgvuldig managen van de huidige opdrachtgevers in jouw portefeuille en anderzijds 
het acquireren van nieuwe opdrachtgevers via diverse kanalen. Je bezoekt op regelmatige basis 
relevante bijeenkomsten. Je stelt zelf offertes op en bespreekt deze met opdrachtgevers.

Je werkt vanuit Arnhem door heel Nederland.
 
Wij zoeken
Een zelfstandig werkend adviseur met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een gezonde 
kritische kijk op zaken en voelt de behoefte achter de vraag van de opdrachtgever goed aan. Verder 
werk je gestructureerd en ben je flexibel. Daarnaast beschik je over het volgende:

- HTS of MTS-diploma met minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur 
installatietechnisch;

- In bezit van BOEI-Klimaat opleiding, of NEN 2767 (of de ambitie om je in die richting te 
willen ontwikkelen);

- Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen 
gebouwen;

- Sterke communicatieve en een uitstekend organisatievermogen;
- Zelfstandig werkend, proactief en ondernemend; 
- Goede kennis en beheersing van MS Office en bij voorkeur O-prognose (MJOP’s); 
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
- In het bezit van een rijbewijs B. 
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Wij bieden 
- Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische omgeving, waarbij goede 

samenwerking van belang is; 
- Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
- De kans om jezelf te ontplooien binnen in een groeiend bedrijf; 
- Een passend salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden, inclusief bonusregeling.   

Daarnaast behoren pensioenopbouw, reiskosten of een lease auto en opleidingsbudget tot 
de mogelijkheden.

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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