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VACATURE

WIE ZIJN WIJ?
M3E is een full service adviesbureau dat met een integrale en innovatieve 
aanpak een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van gezonde, 
duurzame en efficiënte gebouwen waarin mensen prettig en gezond kun-
nen werken. Binnen de M3E groep acteren de vakgebieden energie & duur-
zaamheid, installatietechniek, bouwkostenmangement, brandveiligheid, 
bouwfysica & akoestiek en subsidieadvies.

WAT GA JE DOEN?
M3E Bouwkosten Management B.V. is een groeiende organisatie en is daar-
om op zoek naar een (Senior) Kostenadviseur. In deze functie ben jij verant-
woordelijk voor het coördineren en uitwerken van (advies)opdrachten, zelf-
standig en in teamverband en het ondersteunen bij commerciële trajecten 
zodanig dat de (business)unit nieuwe opdrachten kan verwerven. Daarnaast 
lever je een bijdrage aan kennismanagement en innovatie en productont-
wikkeling.

Enkele voorbeelden zijn:
•  Analyseren van de klantvraag en omzetten naar inhoudelijke   
 werkzaamheden en planning
•  Bewaken en sturen van de voortgang van projecten
•  Bijdrage leveren aan acquisitie
•  Aanspreekpunt voor medewerkers
•  Verder ontwikkelen van het vakgebied binnen de (business)unit
•  (Mede) vaststellen van bestaande en nieuwe USP’s betreffende de  
 ontwikkelingen van het vakgebied
•  (Mede) coördineren en beheren planning werkzaamheden

WAT ZIJN JE FUNCTIE EISEN?
•  Je beschikt over een afgeronde MBO- of HBO- opleiding bij   
 voorkeur in de richting techniek en bij voorkeur op het gebied van  
 bouwkunde en je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau
• Je beschikt over ruime en relevante werkervaring in het uitvoeren  
 van projecten binnen het vakgebied en je hebt coördinerende   
 ervaring binnen de uitvoering van adviestrajecten
• Je hebt ervaring met MS Office, BlueBeam, BIM meetstaten en IBIS  
 Trad
• Je hebt 5-10 jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van   
 projecten binnen het vakgebied
• Je hebt leidinggevende ervaring binnen de uitvoering van   
 adviestrajecten
• Je bent integer, klantbericht, commercieel en je beschikt over een  
 analytisch en conceptueel vermogen
• Je bent mondeling en schriftelijke communicatief
• Je kan zelfstandig in teamverband werken

WAT BIEDEN WIJ?
• Een goede balans tussen privé en werk door o.a. flexibele   
 werktijden/thuiswerken
• Toekomstperspectief in een groeiende organisatie
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden
• Een auto van de zaak
• Mobiel & laptop

HEB JE INTERESSE?
Ben jij de nieuwe professional die wij zoeken om ons team te versterken? 
Neem dan contact op met Stefanie Huijbregts (shu@m3e.nl) of bel
06-53185601 / 085 – 744 14 86.


