Twee projectmedewerkers Geluid en Trillingen
Tauw is op zoek naar nieuwe collega’s voor het team Geluid
en Trillingen. Heb jij een oor voor geluid, ben je ambitieus en
help je ons team groeien? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je rol
Als projectmedewerker binnen het team Geluid en
Trillingen ondersteun je de adviseurs en projectleiders
bij de uitvoering van akoestische onderzoeken. Je bent
onder andere verantwoordelijk voor:
• Uitvoeren van geluid- en trillingsmetingen
• Opstellen van rekenmodellen
• Rapporteren van onderzoeksresultaten
• Adviseren over mogelijke technisch oplossingen
Tauw voert dit soort onderzoeken uit voor verschillende
klantgroepen. Ook de locaties zijn divers; de ene
dag sta je op een industrieterrein, de volgende bij
een groot muziekevenement. Jouw werk is daardoor
erg afwisselend en kent een goede balans tussen
kantoorwerk en buitenwerk. Afhankelijk van je
profiel, ervaring en je ontwikkeling kun je op termijn
doorgroeien tot zelfstandig akoestisch adviseur of
projectleider.
Je profiel
We vragen een relevante (technische) hbo-/woopleiding, idealiter aangevuld met een afgeronde Post
HBO opleiding Milieu-Geluid of de opleiding Hogere
Akoestiek. Verder vragen we minimaal 2 jaar ervaring
in het uitvoeren van akoestisch onderzoek.
Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
• Teamspeler; sociaal en open persoonlijkheid
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Nauwkeurig en systematisch
• Kan overweg met toegepaste rekensoftware
(ervaring met Geomilieu of vergelijkbare
rekensoftware is een pre)
• In het bezit van rijbewijs (minimaal B)

Je bent bereid, in goed onderling overleg, tot het
incidenteel uitvoeren van geluidsmetingen in de
avond, nacht en weekenden bijvoorbeeld bij grote
muziekevenementen.
Wat Tauw jou biedt
We bieden je een inspirerende werkomgeving met
een informele sfeer op de werkvloer, een uitdagende
functie, doorgroeimogelijkheden en uiteraard een
marktconform salaris. Verder biedt Tauw goede
(secundaire) arbeidsvoorwaarden.
Onze ‘professional playground’
Advies- en ingenieursbureau Tauw biedt je de ruimte
als professional om vanuit je persoonlijke passie
slimme oplossingen te bedenken voor een schone,
veilige en duurzame leefomgeving. In een deskundige
en doordachte beïnvloeding van de leefomgeving,
zit het wezenskenmerk van ons unieke adviesen ingenieursbureau. Tauw verbindt ruimtelijke
ontwikkeling onlosmakelijk met de zorg voor een goed
leefklimaat. Daarom streeft Tauw in al zijn adviezen
naar duurzaamheid: ‘sustainable solutions for a better
environment’.
De Business Unit Meten, Inspectie en Advies (MIA)
richt zich op de ontwikkeling en uitbouw van
alle meet- en inspectieactiviteiten binnen Tauw
en de hieraan gekoppelde adviezen. We bieden
gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek,
dataverwerking én advies. Tauw is actief op het gebied
van geluidsonderzoek in het kader van ruimtelijke
ordening, industrielawaai, vergunningverlening en de
bouw.
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Join our professional playground?
Spreekt de functie projectmedewerker Geluid en Trillingen jou aan? Solliciteer dan via werkenbijtauw.nl
Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij Gijs Duijst, teammanager, via +31 62 29 27 55 3 of gijs.duijst@tauw.com

