
 

 

 

 

Nex2us is een klein adviesbureau met de focus op 
bouwregelgeving (Bouwbesluit) voor de gehele 
bouwkolom. Onze specialisaties omvatten een breed 
aantal vakgebieden op het gebied van brandveiligheid, 
bouwfysica en energiezuinigheid.  

Het op elkaar afstemmen van de theorie en praktijk van 
de bouwtechniek, installatietechniek en de 
procesplanning vormt een wezenlijk onderdeel van 
onze werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij is de 
geldende bouwregelgeving.  

We hebben een team van enthousiaste adviseurs die 
nauw met elkaar zijn betrokkenen en met veel plezier 
(samen)werken aan diverse (voornamelijk kortlopende) 
projecten. 

Onze opdrachtgevers komen uit alle disciplines in de 
bouw: ontwikkelaars, architecten, aannemers, overheid 
en woningbouwcorporaties. Nex2us wordt 
ingeschakeld voor het verstrekken van advies vanaf het 
voorlopig ontwerp tot en met de gebruiksfase. 

Nex2us is op zoek naar talentvolle, ambitieuze 
medewerkers met werkervaring die kunnen bijdragen 
aan de groei van ons bedrijf.  Intelligente, 'stevige' 
persoonlijkheden die resultaatgericht te werk gaan en 
onze projecten tot een succes weten te maken. 

Nex2us vraagt veel van zijn medewerkers, maar heeft 
ook veel te bieden. Daarnaast krijgen ondernemende 
mensen alle ruimte voor verdere persoonlijke groei en 
ontwikkeling. 

Voor meer informatie: www.nex2us.nl 

 

 

Wij zijn op zoek naar een:  

Adviseur bouwregelgeving (fulltime) 

Door de toenemende groei van onze orderportefeuille zijn wij op zoek naar een allround adviseur 
bouwregelgeving. Onze adviseurs zijn intermediair tussen theorie en praktijk. In projecten van uiteenlopende 
aard ben je onderdeel van het projectteam en werk je (eventueel onder begeleiding van een ervaren collega) 
aan vraagstukken op het gebied van bouwregelgeving. 

Wat worden je werkzaamheden? 

▪ Het adviseren van de klant op het gebied van bouwregelgeving, waaronder het uitvoeren van 
aanverwante bouwbesluit- en bouwfysische berekeningen en verwerkt de resultaten in rapportages die 
bijdragen aan het gebouwontwerp voor onze opdrachtgevers. 

▪ Het beoordelen en adviseren van bouwplannen. 
▪ Het zelfstandig uitvoeren van projecten voor nieuwe en bestaande gebouwen. 
▪ Het team ondersteunen met diverse andere werkzaamheden behorende bij je functie. 

Wat verwachten we van je? 

▪ MTS Bouwkunde met relevante werkervaring of HTS Bouwkunde. 
▪ Je hebt affiniteit met het Bouwbesluit. 
▪ Goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk. 
▪ Zowel zelfstandig als in een teamverband kunnen werken. 
▪ Een flexibele, klantvriendelijke en oplossingsgerichte instelling. 
▪ Rijbewijs B. 

Wat bieden wij jou? 

▪ Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
▪ Een mooie uitdaging om dit vakgebied samen met ons verder uit te bouwen. 
▪ Persoonlijke ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. 
▪ Een gezellig informeel en jong bedrijf dat jou graag in het team op wil nemen.  
▪ Mogelijkheden om deel te nemen aan in- en externe opleidingen voor verbreding en verdieping van 

kennis. 

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaand profiel?  

Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae aan:  
Nex2us BV - Grauwe Poldervoetpad 3 - 4876 AW - Etten-Leur 

U kunt uw sollicitatie met curriculum vitae ook mailen naar: info@nex2us.nl. 
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