SurroundConsult
SurroundConsult is op zoek naar een samenwerking met een (Junior) ADVISEUR AKOESTIEK
Als adviseur akoestiek houd jij je al bezig met het uitvoeren van onderzoeken voor projecten op het gebied van
akoestiek. Door met ons samen te werken krijg je de kans om je verder onder te dompelen in de wereld die
zich niet alleen beperkt tot het uitvoeren van geluidberekeningen. Binnen deze rol ontwikkel jij je ook breder
binnen de verkeerslawaai, industrielawaai, horeca en geluid in relatie tot ruimtelijke ordening en trillingen. Je
begeleidt eigen projecten of werkt samen met de senior-adviseur aan lopende projecten, met als doel dat je in
de nabije toekomst zelfstandig kan adviseren.
Wat kan jij bieden?
• Technische hbo-/wo-opleiding (afgerond of lopend)
• Interesse in akoestiek
• Het vloeiend beheersen van de Nederlandse taal
• De wil om te leren en motivatie
• Sterke communicatieve vaardigheden
Wat kan je van ons verwachten
• Je werkt aan uitdagende projecten die er echt toe doen
• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden om te blijven groeien
• Opleiding op het gebied van akoestiek (of andere gebieden als dat nodig is)
• Veel vertrouwen, steun en een helpende hand
• Flexibiliteit
Meer over SurroundConsult
Wij zijn een landelijk opererend adviesbureau voor ruimtelijke ordening dat zich onderscheidt door een
positieve benadering: niet wat niet kan, maar waar de kansen liggen. We denken altijd in oplossingen en
zoeken naar innovatie, vernieuwing en efficiency. We denken graag buiten vaste grenzen en leveren advies op
maat. We investeren continue in de ontwikkeling van kennis en ervaring om op de best mogelijke manier bij te
dragen aan onze projecten. Met aandacht voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit van de leefomgeving. Een
toekomstbestendige omgeving. SurroundConsult is werkzaam voor verschillende opdrachtgevers zoals
overheden, bedrijven, adviesbureaus, projectontwikkelaars, architecten, aannemers (bouw en infra),
woningbouwcorporaties en particulieren en onderdeel van N4O.
Dit is wat we jou bieden
We bieden een samenwerking op basis van projecten. Een marktconform uurtarief waarin je wordt ingeschaald
op basis van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.
Je werkt vanuit huis, maar detachering bij een van onze opdrachtgevers behoort ook tot de mogelijkheden.
Ben je geïnteresseerd?
Enthousiast geworden? We gaan graag met je in gesprek!
Neem bij inhoudelijke vragen of interesse in SurroundConsult contact op met Aneta Krikke, senior-adviseur
SurroundConsult, via +31 6 5073 9862 of a.krikke@surroundconsult.nl.
Voor overige vragen kan je contact opnemen met Lieneke van Haaren, via 06 2211 4701 of per e-mail
info@surroundconsult.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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