
 

Projectengineer brandveiligheid 
 

Jij bent de nieuwe Projectengineer Brandveiligheid binnen ons adviesbureau in Cuijk! 

 

Wat ga je doen? 

Als Projectengineer Brandveiligheid werk je nauw samen met onze adviseurs aan diverse 

projecten voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Als jij als bouwkundige graag in 

aanraking komt met alle types en soorten bedrijven en gebouwen, dan ben je bij ons aan het 

juiste adres! Samen met onze adviseurs zorg je ervoor dat voor opdrachtgevers bouwplannen 

getoetst worden aan de Bouwregelgeving. Daarnaast werk je gelijkwaardige oplossing uit en 

maak je bouwbesluitberekeningen. Hierbij kom je in aanraking met onder andere 

brandoverslag- en doorstroomcapaciteitsberekeningen. Je komt met alle facetten van het vak 

in aanraking! 

 

Wie zijn wij? 

Bureau Veldweg is een klein specialistisch adviesbureau met 4 medewerkers. Dit team bezit 

een schat aan kennis en ervaring. Je krijg binnen dit topteam ruimte voor ontwikkeling, 

zelfontplooiing en groei. Daarnaast is er altijd tijd voor een grapje binnen dit informele team. 

 

Wij bieden jou:  

• Een marktconform salaris op basis kennis en ervaring; 

• Een contract voor 36 uur met mogelijke uitbreiding naar 40 uur; 

• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek; 

• Vergoeding openbaar vervoer; 

• Uitzicht op een vaste baan. 

 

Jij brengt mee:  

• HBO (Bouwkunde) werk en denkniveau; 

• Bereid zijn om cursussen te volgen; 

• Uitstekende rapportagevaardigheden. 

 

Procedure 

 

Dit is toch jouw droombaan als Projectengineer Brandveiligheid? 

 

Als jij vrolijk wordt van onze vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief naar 

info@bureauveldweg.nl.  Nadat we jouw mail hebben ontvangen bellen we je binnen 5 

werkdagen op. We bespreken je interesse en we beantwoorden je eerste vragen waarna we 

je uitnodigen voor een gesprek. Onder het genot van een kop koffie bespreken we jouw 

wensen en ambities. Indien we beiden een positief gevoel aan het gesprek over houden, dan 

nodigen we je nog een keer uit om een arbeidsvoorwaarden gesprek. Na dit positieve gesprek 

ben je verzekerd van een baan! 

 

Kom in actie en solliciteer! 

mailto:info@bureauveldweg.nl

