Functieprofiel specialist meet- en regeltechniek / Gebouwbeheer
Sweegers en de Bruijn is een deskundig en grensverleggend ingenieursbureau, wij zorgen dat gebouwgebruikers
de beste omgeving krijgen die mogelijk is. Ons team staat garant voor een vooruitstrevende visie op energie,
binnenklimaat en technische installaties. De markt ziet ons als solide ketenpartners en wij helpen onze
opdrachtgevers om hun bouw- en energie-ambities te realiseren.
Wij groeien gestaag, bovenal in kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hebben een grote kring aan loyale
opdrachtgevers en ketenpartners.
Wil jij met ons de toekomst ontwerpen?

Specialist meet-/regeltechniek en gebouwbeheersystemen
Heb jij een (regel)technisch hart en hou je van multidisciplinaire vraagstukken? Kun jij goed aanvoelen wat
opdrachtgevers nodig hebben en met welke oplossingen zij echt geholpen zijn? En wil je samen met ons werken
in een heel leuk en vooruitstrevend ingenieursbureau?

Wat ga je doen?
Je bent lid van een multidisciplinair team (werktuigkunde, elektrotechniek, energie, regeltechniek) en samen
ontwerp je regeltechnische installaties voor een grote diversiteit van gebouwen (ziekenhuizen, kantoren,
laboratoria, industrie, onderwijs, penitentiaire inrichtingen, musea, theaters). En samen zorg je ervoor dat de door
jou ontworpen oplossingen op een verantwoorde wijze worden gerealiseerd, onderhouden en beheerd.
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Opstellen van een programma van eisen, samen met gebruikers en medeontwerpers;
Ontwikkelen van de juiste installatieconcepten en hydraulische schakelingen;
Initiëren en begeleiden van fabricaatkeuzes op het gebied van GebouwBeheerSystemen;
Opstellen van een functionele netwerktopologie voor regeltechnische systemen, GebouwBeheerSystemen
en aan te sluiten bussystemen;
Opzetten van de benodigde ICT-infrastructuur en beveiliging;
Dimensioneren en maken van bestekomschrijvingen van regeltechnische installaties;
Uitvoeren van inspecties tijdens de bouw, en testen van de gerealiseerde regeltechnische installaties;
Troubleshooten bij klachten en storingen, en het analyseren van trendgrafieken;
Monitoring van gerealiseerde projecten, en optimaliseren van de functionaliteit en het energieverbruik.

Wat bieden wij jou:
Sweegers en de Bruijn is een fijne plek om te werken. We bieden een inspirerende werkomgeving met
enthousiaste en deskundige collega’s.
Onze mensen stralen trots en plezier uit, en snappen dat onze opdrachtgevers en partners een gids nodig
hebben bij het realiseren van hun ambities om te bouwen, renoveren, verduurzamen en beheren van hun
vastgoed. Je gaat deel uitmaken van een team dat bouwen iets geweldigs vindt en dat onze klanten grip geeft op
het bouwproces.
Als jij een stapje extra wil zetten om grensverleggende oplossingen te ontwikkelen voor mooie projecten van onze
opdrachtgevers, dan bieden wij jou goede mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.

Wat we van je vragen:
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Goed analyserend vermogen;
Inlevend vermogen, je kunnen verplaatsen in de behoefte van de klant;
Passie voor techniek;
Hands-on mentaliteit;
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Vind jij, na het lezen van dit alles, dat jij de persoon bent die wij zoeken?
Reageer dan snel en neem contact op met Paul Gerats via telefoon: 06-50126998 of stuur je motivatiebrief en cv
per mail naar paul.gerats@swebru.nl.

