
 

Vacature 
 
Adviseur werktuigbouwkunde 
Medior / senior voor 32-40 uur per week.  
 
Ben jij de werktuigbouwkundig adviseur die ons multidisciplinair adviesbureau komt versterken? Wij zoeken een 
enthousiast persoon die graag werkt in een klein team aan een gevarieerde opdrachtenportefeuille voor onze 
opdrachtgevers. Je onderhoudt, afhankelijk van je ervaring, zelf de contacten met klanten en krijgt daarbij veel 
vrijheid en verantwoordelijkheid.  
 
De werkzaamheden die je verricht zijn heel divers. Van installatietechnisch advies, het maken van 
investeringsramingen en installatietechnische ontwerpen tot aan advies voor het bewust verduurzamen van 
gebouwen en bouwbegeleiding.  
 
Jij: 

ü Bent een ambitieus persoon met HBO werk- en denkniveau. 
ü Hebt een afgeronde hbo-opleiding werktuigbouwkunde, het liefst aangevuld met een HIT-W opleiding, of een 

vergelijkbare opleidingsroute bewandeld.  
ü Bent doortastend, sterk in communiceren en neemt initiatief. 
ü Hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.  
ü Hebt affiniteit met duurzaamheid en wilt dat graag toepassen. 
ü Hebt een stevige technische en bouwfysische kennis. 
ü Zoekt een baan waarin je voor lange tijd je tanden kunt zetten.  

Kennis en ervaring van onderstaande softwareproducten zijn een pré:  
ü VABI Elements, Autocad, StabiCAD, Microsoft Office.  

Over ons:  
MODUS architecten & ingenieurs is een multidisciplinair adviesbureau dat complete oplossingen biedt voor 
bedrijven die hun huisvesting willen vergroten, renoveren of aanpassen. Wij zijn daarbij full service, dat betekent dat 
wij één aanspreekpunt vormen voor zowel het technisch advies, de architectuur en het projectmanagement. Ook 
verzorgen wij het hele traject, van initiatieffase tot aan de uitvoering en nazorg. MODUS werkt voornamelijk in 
opdracht van overheid, semioverheid, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Kijk ook op 
http://welkombijmodus.nl.   

 

Wij: 
ü Zijn een energiek en informeel adviesbureau. 
ü Zijn een organisatie waar kennisdeling en persoonlijke groei centraal staat.  
ü We leren van elkaars discipline en bieden elke medewerker de mogelijkheid aan om een studie te volgen.  
ü Bieden een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.  
ü Zorgen elke dag voor een heerlijke lunch en lekkere koffie en thee.  

Solliciteren: 
Heb je er nu al zin in? En denk je dat deze functie je op het lijf is geschreven? Stuur dan uiterlijk 13 mei 2022 een 
motivatie en CV naar eddy@modusarchitectuur.nl. Heb je vragen, neem gerust contact op met Eddy te Boekhorst 
(06 551 332 19). Hopelijk tot snel!  


