
   
Wie zijn wij  

Buro Bouwfysica BV is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van akoestiek, bouwfysica, 

brandveiligheid en duurzaamheid. Kernwoorden in onze missie zijn deskundigheid, oplossingsgericht 

denken en creativiteit. Onze opdrachtgevers herkennen dit en geven ons het vertrouwen om hun 

belangen te behartigen. Zo werken wij momenteel aan diverse nieuwbouw-, renovatie- en 

transformatieprojecten door heel Nederland in segmenten woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg, 

kantoren, winkels en leisure. Door de toename aan opdrachten is in ons team, dat op dit moment uit 

10 ingenieurs bestaat, ruimte voor nieuw talent dat met ons mee wil groeien. 

Wie ben jij 

Voor onze vestiging in Capelle aan den IJssel zoeken wij een enthousiaste 

specialist akoestiek (startersfunctie WO) 
 (32 tot 40 uur per week) 

met de volgende competenties 

- Technisch geïnteresseerd 

- Affiniteit met de gebouwde omgeving en akoestiek 

- Nauwkeurig 

- Creatief  

Onze ideale kandidaat heeft recent een opleiding afgerond op universitair niveau in bouwkunde, 

bouwfysica, natuurkunde, werktuigbouwkunde of civiele techniek.  

Werken bij Buro Bouwfysica  

Vanuit een technisch-wetenschappelijke basis ontwikkel je jezelf onder begeleiding van ervaren 

adviseurs tot zelfstandig specialist in de volle breedte van de akoestiek in de gebouwde omgeving. Je 

voert akoestisch onderzoek uit naar weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, bouwlawaai, 

geluidwering van gevels en bouwakoestiek. Je toekomstperspectief waarin jouw kwaliteiten tot hun 

recht komen geven we samen vorm.  

Buro Bouwfysica combineert de flexibiliteit en korte communicatielijnen van een informele en kleine 

organisatie met de ervaring en deskundigheid van een groot bureau: je werkt direct samen met  

adviseurs die hun ervaringen in het vakgebied met je delen, je hebt direct contact met de klanten, je 

ontwikkelt je snel en groeit mee met de organisatie.  De arbeidsvoorwaarden en werktijden worden 

afgestemd op jouw situatie. 

Contact 

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Jan Hardlooper (06 11 641 642 of 

hardlooper@burobouwfysica.nl). Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag op 

info@burobouwfysica.nl 
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