
Functieprofiel Adviseur openbare verlichting 

Hoofdkantoor / Boxtel/ adviseur/ minimaal 32 uur  

 

Wat doen we?  

Nobralux B.V. is een adviesbureau op het gebied van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties 

en andere elektrische objecten in de buitenruimte. Eigenlijk alles met een stekker in de buitenruimte. 

Nobralux verzorgt het beheer van openbare verlichting voor 44 gemeenten en 1 provincie. De 

medewerkers van Nobralux zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer, 

netwerkbedrijf en leveranciers. Naast beheren geeft Nobralux ook advies. We schrijven 

beleidsplannen, bestekken en aanbestedingen. Tevens ontwerpen we verlichtingsprojecten en 

voeren directie over de uitvoering.  

 

De missie van Nobralux is om overheden optimaal te ontzorgen op het gebied van elektrische 

componenten in de buitenruimte. Wij kunnen als specialist  de processen verbeteren waardoor de 

burger beter wordt bediend en waardoor het de gemeenten en provincies ook minder geld kost. 

Hiermee dragen we bij aan openbare ruimte die aantrekkelijker, duurzamer en veiliger is, tegen 

verantwoorde kosten. 

 

Wie zoeken we? 

Om ons team te versterken zoeken we: 

Een adviseur openbare verlichting.  

 

We zoeken een collega die past in ons team, er iets aan toevoegt en zich wil specialiseren in dit 

vakgebied. Je bent enthousiast, werkt gestructureerd, kan zelfstandig werken, bent proactief en 

stimuleert je collega’s.  

 

De adviseur onderscheidt zich als volgt.   

1. Je bent proactief en slagvaardig. Je lost zelf problemen op of voorkomt deze. 

2. Je bent klantgericht. Je komt goed over op klanten. Je vraagt door, luistert en lost op. 

3. Je bent in staat om projectmatig te werken en komt je afspraken na; 

4. Je bent gewend om zelfstandig te werken, maar tegelijkertijd ook een teamspeler. 

5. Je hebt technische affiniteit en het vakgebied openbare verlichting spreekt je aan. 

 

Wat zijn je taken? 

In eerste instantie neem je zitting in het beheer team. Het beheer team verwerkt alle mutaties in 

onze beheerapplicatie, heeft contact met de burger en de gemeentelijke ambtenaar en houdt 

toezicht op de juiste en tijdige uitvoering van de aannemer. Het beheer team zit in Boxtel en bestaat 

uit 10 collega’s.  

 

Aansluitend schuif je door naar de rol van adviseur en ga je zelfstandig projecten uitvoeren. Als 

adviseur is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat onze gemeentelijke relaties tevreden zijn over jouw 

werkzaamheden en ons elke keer weer belonen met minimaal een 8. De tevredenheid ontstaat 

doordat je kwalitatief goed en tijdig je werk verricht, maar ook, indien nodig, een stapje extra doet. 

Naast tevredenheid van onze relaties is het belangrijk dat je voldoende declarabele uren maakt.  

 



De projecten die je gaat doen zijn onder andere: 

 Ontwerp van lichtplannen; 

 Opstellen van bestekken of beleidsplannen; 

 Toezicht houden en directie voeren; 

 Uitvoeren van lichtmetingen en inventarisaties. 

 

Verantwoordelijkheden: 

Na 1 jaar in de rol van adviseur ben je in staat om 3 van de 4 hierboven genoemde 

projectverantwoordelijkheden zelfstandig uit te voeren. Na drie maanden in deze functie ben je in 

staat om minimaal 50% van je tijd declarabel te zijn. Na een jaar is dit percentage opgelopen tot 80%. 

 

Welke ervaring of diploma’s heb je?  

Wij vinden wie je bent belangrijker dan wat je hebt geleerd, maar in het beste geval beschik je over 

de volgende ervaring en diploma’s: 

 Afgeronde technische HBO opleiding, bij voorkeur elektrotechniek en/of technische 

bedrijfskunde. 

 Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in het bedrijfsleven of als ambtenaar in de 

openbare ruimte; 

 Kennis en ervaring met overheidsaanbestedingen; 

 Uitstekende beheersing van Nederlandse taal (woord en geschrift); 

Wat bieden we? 

Wij bieden een baan voor minimaal 32 uur per week. Nobralux heeft vestigingen in Boxtel, 

Apeldoorn en Amsterdam. In totaal zijn er 35 mensen werkzaam bij Nobralux. 

Je werkplek zal in eerste instantie in Boxtel zijn. Het is onze ambitie om vanuit onze missie een sterke 

groei te realiseren. We bieden vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen. We spreken wel 

een aantal key performance indicatoren af die we periodiek bespreken. We bieden een 

werkomgeving met een sterke cultuur en de ruimte om dingen te leren.   

 

Wat moet je doen? 

Als de functie en het bedrijf je aanspreekt en je past in het profiel, stuur dan snel een e-mail naar 

ons, t.a.v. Carla Ruijgrok, e-mail: carla.ruijgrok@nobralux.nl  

 

In de onderwerpregel kun je de referentie ‘vacature adviseur openbare verlichting’ opnemen. In de 

e-mail vernemen we graag waarom deze functie je aanspreekt en hoe jij past in het geschetste 

profiel. Graag ontvangen we ook je CV. We laten je dan binnen twee weken weten of we je 

uitnodigen voor een gesprek.  
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