
 

  

  
Wil jij werken bij één van de marktleiders op het gebied van Testen, Inspectie en Certificatie? 
Bij een organisatie die internationaal kwaliteit, veiligheid en gezondheid in een groot aantal 
branches en op heel diverse gebieden transparant maakt? En waar je elke dag een concrete 
bijdrage levert aan een duurzame en veilige wereld? Solliciteer dan nu bij Kiwa! 

 

       
 Onze divisie Kiwa Infra & Sport, onderdeel Kiwa KOAC, zoekt  

voor de Unit Advies in Nieuwegein of Apeldoorn een 

Junior Adviseur Wegenbouw 

 
Waar draait het om? 
Kiwa KOAC maakt onderdeel uit van Kiwa en is dé onafhankelijke zakelijke dienstverlener met 
onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Keuring, 
onderzoek en advies in de civiele techniek is ons werkgebied. 
Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, 
bedrijfsterreinen, dijkbekledingen en soortgelijke constructies. Als enige in Nederland bestrijken we het 
veld van advies, geavanceerd onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek inclusief 
kwaliteitsbegeleiding tot en met het verzorgen van kennisoverdracht in onze cursussen. 
 
Wij werken aan een voortdurende verbetering en innovatie van onze producten en methoden om onze 
klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze 
medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven, zowel binnen als buiten Kiwa, richten wij ons 
op een breed dienstenpalet zodat onze relaties nog beter bediend kunnen worden. 
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een goede bedrijfsvoering. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin 
teamwork en het delen van kennis tot de beste oplossingen leidt. 
 
Wat ga je als junior Adviseur precies doen? 
Als junior Adviseur werk je samen met een ervaren adviseur aan onderzoek en advies. Je werkt mee 
aan het gehele project van begin tot eind om zo alle kennis op te bouwen voor de groei naar adviseur 
en eigen projecten. De inhoudelijke range van projecten waaraan gewerkt wordt is breed en verschilt 
van onderzoek aan nieuwe wegenbouwmaterialen tot meer praktische onderhoudsadvisering voor 
wegen, terminals en zeedijken. De functie van junior adviseur biedt vele kansen en uitdagingen onder 
goede begeleiding vanuit het bedrijf door ervaren adviseurs. 
Als junior Adviseur werk je zowel samen met collega adviseurs uit de eigen Unit Advies als met de 
andere Units binnen Kiwa KOAC. Hierdoor leer je het gehele bedrijf snel kennen. Samen werken we 
aan de beste oplossingen voor klanten.  
 
Waar ga je werken? 
Je standplaats is Nieuwegein of Apeldoorn. De unit Advies in Nieuwegein is een van de drie units 
binnen Kiwa KOAC en is specialist op het gebied van onderzoek, oorzaak analyse en advisering voor 
(weg)verhardingen. We werken voor en samen met overheidsopdrachtgevers (rijk, provincies, 
gemeenten etc.), particuliere opdrachtgevers (terminals, havenbedrijven, aannemers etc.) en 
kennisinstellingen. Hierbij gaan we onafhankelijk, professioneel en deskundig te werk om de belangen 
van de klanten zo optimaal mogelijk te behartigen. 



 

 
Welke persoonlijkheid past bij deze functie? 
Je bent ondernemend en doelgericht. Je gaat elke dag voor het beste resultaat. Zelfstandig, maar ook 
samen met je collega’s. Je bent pragmatisch en je kunt situaties goed analyseren. Je weet je gestelde 
resultaten te behalen. Je bent klantgericht en houdt voortdurend rekening met ontwikkelingen in en 
buiten de eigen werksituatie.  
 
Wat heb je verder in jouw bagage? 

• Een voltooide Academische of HBO Opleiding, bij voorkeur Civiele Techniek  
             richting Wegbouwkunde is een pre. 

• Enthousiaste leergierige instelling 

• Ambitieus en ondernemend 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wat zetten wij daar tegenover? 
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat zie je direct terug in onze arbeidsvoorwaarden, in de 
aandacht die we hebben voor medewerkers en hun thuissituatie en in de manier waarop we omgaan 
met opleiding en scholing. Wat dit concreet voor jou betekent, hangt af van je specifieke kennis en 
ervaring. Hierover gaan we graag snel met je in gesprek.  

Waarom werken bij Kiwa? 
Kiwa KOAC is onderdeel van Kiwa. Kiwa is internationaal een toonaangevende partij en op het gebied 
van testen, inspectie en certificering bepalen we mede de norm. De komende jaren gaan we als Kiwa 
KOAC ook op het gebied van infrastructuur verder internationaliseren. Dit biedt volop kansen voor 
persoonlijke ontplooiing en groei. Maatschappelijke verantwoordelijkheid bij deze groei nemen we 
daarin heel serieus. We werken met z’n allen hard om de wereld elke dag duurzamer en veiliger te 
maken. En omdat wij continu inspelen op veranderingen in de markt, werk je binnen een organisatie 
die heel dynamisch is en waar je alle ruimte hebt om steeds alles uit jezelf te halen.  
 
Enthousiast? Solliciteer dan nu en word junior Adviseur bij Kiwa KOAC 
Wil jij werken in een boeiende en afwisselende functie bij een bedrijf dat flink aan de weg timmert?   
Stuur dan binnen 14 dagen je cv en motivatie naar Remco Jansen (HR) via sollicitatie@kiwa.nl 
Heb je nog vragen over werken bij Kiwa? Dan kan je Remco Jansen bellen op telefoonnummer 06-11 
02 21 73. Voor functie-inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis van der Ven (Unit 
Manager Advies), 06 43 72 81 07.  
 
Wij maken graag kennis met je! 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van één van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld en 
doorplaatsing/overname van de wervingsteksten is niet toegestaan. 
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