Functieprofiel adviseur openbare verlichting
Hoofdkantoor | Boxtel | adviseur | 40 uur
Ga jij de buitenruimte veiliger en mooier maken? Solliciteer bij Nobralux.
Wat doen we?
Nobralux B.V. is een ingenieursbureau op het gebied van openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties en andere elektrische objecten. Eigenlijk alles met een stekker in de
buitenruimte. Nobralux verzorgt het beheer van openbare verlichting voor 50 gemeenten en
1 provincie. Onze 40 collega’s zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer,
netwerkbedrijf en leveranciers. Naast beheren geeft Nobralux ook advies. We schrijven
beleidsplannen, bestekken en adviezen. Tevens ontwerpen we verlichtingsprojecten en voeren
directie en toezicht over de uitvoering.
De missie van Nobralux is om ervoor te zorgen dat alles met een stekker in de buitenruimte ‘beter’
wordt. Als specialist verbeteren wij de processen waardoor de burger beter wordt bediend en
waardoor gemeenten en provincies minder geld uitgeven. Gevolg is dat de burger zich veilig voelt en
kan genieten van de buitenruimte. 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 in de regio Noord-Brabant/ Limburg.
We zoeken een collega die past in ons team, iets toevoegt aan het team en zich heeft gespecialiseerd
of wil specialiseren in ons vakgebied. Je bent enthousiast, werkt gestructureerd, komt afspraken na,
kan zelfstandig werken, bent proactief en stimuleert je collega’s.
Functieomschrijving en -missie:
Als adviseur ben je een sympathiek en deskundig aanspreekpunt voor een aantal gemeenten in
Noord-Brabant en Limburg, waar wij het beheer van de openbare verlichting verzorgen. Je bent
verantwoordelijk voor jouw gemeenten en bouwt een relatie op met gemeentelijke contactpersonen
en onderhoudt deze. Je hebt maandelijks overleg met de gemeente over alles m.b.t. Nobralux, dus
inclusief beheer en projecten. Je verzorgt de verslaglegging van de overleggen en borgt dat de
afspraken worden nagekomen. Je bespreekt het dashboard (gemeentelijke KPI’s) en zorgt ervoor dat
de aannemer zijn werkzaamheden tijdig en correct uitvoert. Je stemt intern met de collega’s van
beheer zaken goed af. In het overleg met de gemeente draag je proactief kennis aan en bespreekt
suggesties voor projecten. Je verzorgt deze projecten zelfstandig voor de gemeenten. Denk aan het
maken van lichtberekeningen en ontwerpen, het schrijven van aanbestedingen of het houden van
toezicht. Waar nodig betrek je collega’s om deze projecten voor jouw relaties te doen en stuur je hen
aan. Jij bent verantwoordelijk voor een tevreden relatie en optimaal functionerende openbare
verlichting in jouw gemeenten.

Functiegerichte competenties:
Sympathiek;
Deskundig;
Slagvaardig;
Verbeteren;
Verantwoordelijk.
Verantwoordelijkheden en resultaten
Na een inwerkperiode ben je in staat om het volledige pakket aan taken van een beheeradviseur uit te
voeren. Binnen de functie krijg je de vrijheid om deze zelfstandig vorm te geven. Wel spreken we een
aantal prestatie-indicatoren af die we periodiek evalueren. Deze indicatoren zijn: klanttevredenheid de klant beoordeelt jouw werkzaamheden met minimaal een 8 - , factureerbare uren en omzet. Naast
de beheertaken doe je projecten voor gemeenten. We spreken een uren- en omzetdoelstelling af die
je realiseert.
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;
Ervaring en affiniteit met openbare verlichting;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Wat bieden wij?
Wij bieden een baan voor 40 uur per week in een open en informele werksfeer. Jouw werkplek zal
Boxtel zijn. Je komt in een team te werken met enthousiaste en ervaren collega’s.

