INNOVATIEVE CONCEPTONTWIKKELAAR
VERDUURZAMINGSTRAJECTEN
Het bedrijf
Dit bedrijf in de provincie Flevoland is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en
onderhouden van vastgoed en civiele objecten op innovatieve en duurzame wijze. Met hun nieuwe partner in
bouwwereld zijn zij sinds kort ook actief in de nieuwbouwsector. Met circa 280 medewerkers, acht
werkmaatschappijen, gespecialiseerd in schilderwerk, asbestsanering, installatie-, beton- en elektrotechniek,
hebben zij alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren.
Deze afdeling Conceptontwikkeling is enkele jaren geleden ontstaan, omdat opdrachtgevers behoefte kregen aan
meer kennis en innovatie. Dit jonge en enthousiaste team bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, industrieel
ontwerpers en specialisten duurzame energietechniek die samen het innovatieve, kloppende hart vormen binnen
dit bedrijf. Zij ontwikkelen vernieuwende en duurzame concepten voor renovatie en in groeiende mate voor
nieuwbouw. De mix van specialismen op de afdeling zorgt voor een diversiteit aan oplossingsrichtingen en een
ondernemende en creatieve werkomgeving.
De functie
Jouw taak is het (technisch) uitwerken van innovatieve concepten op het gebied van onderhoud en renovatie. Je
vertaalt de behoeftes van de klant naar slimme technische en duurzame oplossingen. Dit betekent het uitwerken
van je eigen ideeën, maar ook die van anderen binnen de organisatie. Je bent mede verantwoordelijk voor het
adviseren, ontwerpen èn het uitzetten van het hele proces van verduurzamingstrajecten van en voor de klanten.
Enkele voorbeelden van concepten die deze afdeling heeft gerealiseerd:
• Een snelbouwsysteem voor badkamers.
• Een softwareapplicatie (functioneel ontwerp) die opdrachtgevers in staat stelt snel keuzes te maken over
energetische ingrepen voor specifieke gebouwen.
• Pre-fab gevelelementen (samenstelling en montage).
• Werkwijze voor circulair hergebruik van deuren in samenwerking met fabrikant.
Deze innovaties vergen niet alleen out-of-the-box en conceptueel denken; je hebt ook affiniteit met de praktijk en
techniek. Je presenteert je ideeën met behulp van schetsen, tekeningen en pakkende teksten aan collega’s,
fabrikanten en opdrachtgevers.
Je staat in nauw contact met de werkmaatschappijen, leveranciers, fabrikanten en opdrachtgevers, waardoor je
ideeën makkelijk en snel van de testfase naar de daadwerkelijke uitvoering kunt brengen. De technische
uitwerking van de innovaties geschiedt vaak in samenwerking met experts.
Afhankelijk van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en jouw eigen interesses krijg je de kans om zelf
nieuwe projecten op te zetten.
Ben je resultaatgericht, heb je oneindig veel vernieuwende ideeën en heb je affiniteit met duurzaamheid? Dan is
dit de functie voor jou!
Functie-eisen
• Affiniteit met de bouwsector en/of installatietechniek
• Communicatief goed
• Creatief, ondernemend en een teamspeler
• Zelfstandig kunnen werken en sterk in je schoenen staan
• Kunnen schakelen tussen conceptueel denken en technisch uitwerken
• Ervaring met InDesign/Photoshop/Illustrator is een pré
• Basisvaardigheid in het maken/beoordelen van technische tekeningen
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
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