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ENGINEER WERKTUIGBOUWKUNDE  

(gebouwgebonden installaties) 
 
Als engineer heb je de uitdagende taak om bij te dragen aan het ontwerp of installatie-aanpassingen aan 
interessante projecten. Je takenpakket bij onze organisatie is afwisselend. Je verzorgt op een efficiënte 
de technische uitvoering (concept-, basis-, functioneel-, definitief- en detailontwerp) en je controleert 
waar nodig de tekeningen en berekeningen of maakt zelf de basisberekeningen. 
 
De werkzaamheden: 

 
• Maakt elementenbegroting en stelt ramingen op van kosten op basis van aannames en kennis 

inzake materialen en constructies; 
• Het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties; 
• Monitoring en energiebeheer van gebouwgebonden installaties; 
• Toetst tijdens definitief ontwerp aannames, maakt prijsberekeningen tot in detail, stelt 

begroting op en schrijft bestekken; 
• Bewaakt kwaliteit en tijdschema’s. Levert bijdragen aan het ontwerp; 
• Overlegt, in- en extern, met betrekking tot projectvoortgang; 
• Brengt adviezen uit naar opdrachtgever en / of naar projectverantwoordelijken / teams;  
• Beoordeelt eventueel begrotingen van derden en maakt prijsvergelijkingen; 
• Acquireren in bestaande relaties. 

 
Wat heb jij te bieden: 
 

• Een opleiding MTS of HTS- werktuigbouw met affiniteit met installatietechniek; 
• Ervaring in het werken met 2D/3D tekenpakket AutoCad en/of StabiCad en Excelsoftware; 
• Proactieve houding en open staan voor veranderingen en verbeteringen; 
• Je hebt een analytisch vermogen, bent creatief en beschikt over goede communicatieve 

eigenschappen; 
• Rijbewijs B – E. 

 
Wat bieden wij: 
 

• een prima salaris en goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO voor Architectenbureaus; 
• een uitdagende en afwisselende functie, met ruimte voor kennisdelen en ontwikkeling; 
• werken in een ambitieus klein team met een prettige sfeer; 
• cursussen en opleidingen. 

 
Interesse in deze functie? 
Stuur een sollicitatiebrief met cv naar mevrouw A. Spijkers, emailadres spijkers@kei-advies.nl. 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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