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■
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■

bouwkostenramingen
milieulastberekeningen
inschrijfbegrotingen
STABU bestekken
brandveiligheid
bouwregelgeving

Huls Adviseurs; aan de basis van de bouw
■

■

Huls Adviseurs is een adviesbureau met 9
medewerkers die zijn opdrachtgevers
adviseert op het gebied van bouwkosten,
bestekken, bouwregelgeving en
brandveiligheid.
Huls Adviseurs is er trots op dat onze
medewerkers jaarlijks bij zo’n 300 projecten
opdrachtgevers adviseren op deze
disciplines.

Vacature junior bestekschrijver
In verband met de toenemende vraag naar STABU- en
elementenbestekken bij onze opdrachtgevers, zijn wij per direct op
zoek naar een junior bestekschrijver ter versterking van ons team.

Wat ga je doen?
■
■
■

■ Huls Adviseurs is een adviesbureau dat zijn
medewerkers veel vrijheid en ruimte wil
geven om de projecten uit te voeren en aan
de persoonlijke ontwikkeling te werken.

■

■

ondersteunen van de bestekschrijvers bij het opstellen van
STABU-bestekken
opstellen van STABU-bestekken en incidentele
elementenbestekken
het helpen ontwikkelen van de koppeling tussen BIM
modellen en technische specificaties
meedenken in het als bestekschrijver adviseren van onze
opdrachtgevers over besparingsmogelijkheden, financieel
gunstiger en kwaliteitverbeterende oplossingen
samen met collega’s ontwikkelen van nieuwe producten,
diensten en kentallen

Wie zoeken wij?
■
■
■
■
■
■

iemand die bereid is om samen met collega’s ons bureau
verder te laten ontwikkelen
iemand die opdrachtgevers wil helpen hun projecten te
realiseren
professioneel, oplossingsgericht, enthousiast over je eigen
werk
iemand die in korte tijd als bestekschrijver veel wil leren over
de bouwmaterialen, -producten en bouwwijzen
iemand met een afgeronde technische (bouwkundige) MBOof HBO-opleiding of gelijkwaardig werk- en denkniveau
iemand die leergierig is en zich wil ontwikkelen tot
bestekschrijver

Wat heeft Huls Adviseurs te bieden?
■
■
■
■
■
■

werken binnen een team van ervaren professionals
informele en prettige werkomgeving
flexibele werktijden
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met opleiding- en
doorgroeimogelijkheden
een bijpassend salaris met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
een combinatie van werkzaamheden die in onze vacature
voor junior bouwkostendeskundige is benoemd (zie onze
website) is mogelijk

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae naar
info@huls-adviseurs.nl.
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Jan Erik Huls,
bereikbaar op 038-4224090 of janerik@hulsadviseurs.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

