Junior adviseurs

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar Junior Adviseurs. Iemand die nog geen of weinig ervaring heeft en graag een
vak wil leren. Iemand die enthousiast wordt van het beschreven functieprofiel en energie krijgt van
onze doelstellingen én missie.
Functieomschrijving en -missie:
De Junior Adviseur ondersteunt de adviseurs (collega’s) en werkt zelfstandig aan opdrachten die wij
van opdrachtgevers hebben ontvangen. Je wordt betrokken bij verschillende soorten projecten. De
opdrachten bestaan onder andere uit het ontwerpen van verlichtingsplannen, het ondersteunen bij
het schrijven van RAW bestekken, werkopdrachten en lichtmetingen.
Doelstellingen na het eerste jaar:
•
Je bent in staat om zelfstandig verlichtingsplannen te ontwerpen (materiaalkennis en
ontwerpmethode).
•
Je bent in staat om onder begeleiding een bestek (RAW, UAV) op te stellen, na twee jaar kun
je dit zelfstandig.
•

Je bent in staat om zelfstandig werkopdrachten voor de aannemer te formuleren.

•

Je kent de producten van Nobralux en begrijp je waar ze het beste ingezet kunnen worden.

•

Je werkt jouw opdrachten binnen de afgesproken termijn en binnen budget uit.

Je zorgt ervoor dat projecten goed en efficiënt worden uitgevoerd en dat opdrachtgevers tevreden
zijn.
Belangrijkste prestatie indicatoren:
•

Klanttevredenheid van onze opdrachtgevers (die we meten via de Net Promoter Score);

•

Factureerbare uren per maand;

•

Efficiency van projecten.

Kernwaarden
De kernwaarden van Nobralux zijn ons ethisch kompas en vormen de richtlijn voor ons dagelijks
gedrag. Het is een voorwaarde dat deze kernwaarden aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Onze
kernwaarden zijn:

•
Sympathiek: Je toont interesse in collega’s en klanten en straalt daarbij een positieve
houding uit. Je bent enthousiast, open en eerlijk.
•
Deskundig: Je bent leergierig en ontwikkelt je eigen kennis. Je stelt de juiste vragen en
luistert naar je (interne) klant. Je geeft begrijpelijk advies. Je zorgt dat je van toegevoegde waarde
ben.
•
Slagvaardig: Je komt je afspraken na. Je durft beslissingen te nemen. Je bent de klant een
stapje voor. Je overziet en plant je werk.
•
Verbeteren: Je overtreft de verwachtingen van de (interne) klant. Je ontdekt graag (samen)
nieuwe dingen. Je geeft ongevraagd advies. Je kent jouw kwaliteiten en verbeterpunten.
•
Verantwoordelijk: Je bent betrokken bij jouw werk. Je werkt maatschappelijk verantwoord.
Je vraagt om hulp. Je doet een stapje extra.
Welke ervaring of diploma’s heb je?
Deze functie staat open voor starters die het vakgebied niet kennen maar er wel affiniteit mee
hebben of collega’s die enige jaren ervaring hebben in het vakgebied. 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) WO/Hbo-opleiding;
•

Affiniteit met openbare verlichting;

•

Affiniteit met het werken voor overheden.

Wat bieden wij?
We bieden jou een leuke baan voor 40 uur per week in een open en informele werksfeer. Bij een
bedrijf dat groeit en voorop loopt in haar sector. Het is een afwisselende baan binnen duidelijke
kaders. Jouw werkplek zal met name bij klanten zijn. Maar ook af toe in Schijndel op ons
hoofdkantoor en natuurlijk kun je ook regelmatig thuiswerken. Naast het basis salaris kan op basis
van de gehaalde prestaties een variabele beloning worden verkregen. De variabele beloning wordt
jaarlijks bepaald aan de hand van het bedrijfsdoelstellingen, persoonlijke targets en persoonlijke
functioneren. Daarnaast hebben wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
reiskostenvergoeding, een prima pensioenregeling én de mogelijkheid om door te groeien binnen
het bedrijf.
Salaris
€ 2.500,- tot € 3.000,- per maand.
Contact:
Heb je zin om ons team te versterken? Stuur je CV en motivatie op naar
yurdagul.simsek@nobralux.nl. Als je meer over deze functie wilt weten, kun je contact opnemen met
Yurdagül Simsek, Business unit manager Noord, 06 57 60 65 73.

