
 

dBvision zoekt een junior geluidspecialist  
dBvision is een adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van 

vraagstukken op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit 

rond wegen en spoorwegen. Onze klanten zijn beheerders van 

wegen en spoorlijnen, overheden en projectontwikkelaars. Onze 

medewerkers zijn experts op hun vakgebied. Vanwege een 

toegenomen vraag naar ons werk, zoeken wij nieuwe collega’s. 

Functieomschrijving 

Je werkt binnen onze projecten die zijn gericht op mobiliteit 

(wegverkeer, spoorwegverkeer) en ruimtelijke ordening (zoals de 

woningen in de omgeving van infrastructuur). Je bent onderdeel 

van een interessant speelveld van fysica, rekenmodellen, beleid, 

wet- en regelgeving, communicatie en bestuur.  

Door berekeningen uit te voeren met computersimulatiemodellen 

brengt je de effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de 

leefomgeving in kaart.  

Je werkt daarbij met omvangrijke geografische gebieden waarvoor 

je de geluidbelasting berekent en maatregelen daartegen afweegt. 

Je werkt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van onze 

projectleiders. Op termijn 

neem je zelf de 

verantwoordelijkheid van een 

project richting de 

opdrachtgever. Je stemt de 

uitgangspunten van het 

onderzoek af met de 

opdrachtgever. Je schrijft 

goed leesbare rapportages 

over de resultaten van je 

berekeningen.  

Gevraagd wordt 

Wij zoeken een enthousiast en breed geïnteresseerde 

geluidspecialist. Daarbij hebben wij de volgende wensen:  

- Ervaring of grote interesse voor ons vakgebied - geluidhinder in 

de leefomgeving. 

- Ervaring met geluidrekenpakketten (WinHavik, Geomilieu) of 

de bereidheid om hiermee te leren werken. 

- Interesse voor de juridische aspecten van ons vak (Wet 

geluidhinder, Wet milieubeheer) 

- In staat zijn om een vraag van een opdrachtgever te vertalen 

naar een praktische aanpak 



 
- Kennis van Excel en Access.  

- Enige ervaring met GIS is een pré. 

Daarnaast heb jij goede communicatieve vaardigheden en een 

analytisch denkvermogen. Je bent zeer accuraat, zelfstandig en een 

teamspeler. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele 

instelling.  

Geboden wordt 

Allereerst bieden we jou een werkplek in een organisatie die bruist! 

Ons kantoor heeft een centrale ligging in de binnenstad van 

Utrecht, nabij het Centraal Station. Bij dBvision vind je geen 

poespas, zijn we plat georganiseerd, ondernemend en werken we 

met klanten waar we trots op zijn. In de tweede plaats bieden we 

jou een beloning die past bij je prestaties en je wensen. Daarom 

hanteren wij arbeidsvoorwaarden op maat (cafetariamodel) en 

behoort een vast basissalaris met een resultaatbeloning tot de 

mogelijkheden. 

Meer informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over deze functie kan je bellen met Frank 

Elbers (06 29076161). Je sollicitatiebrief kan je ook aan hem mailen: 

frank.elbers@dbvision.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 

gesteld. 
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