
 
 

     
 

Consultant Duurzaamheid 
Als Consultant houd jij je bezig met duurzaamheid, installatietechniek en vastgoed 
Team: Service en Consultancy  
Als Consultant heb je een afwisselende en uitdagende baan. Je houdt je bezig met 4 pijlers: 

1. Telefonisch klanten ondersteunen 
2. Trainingen geven 
3. Software testen 
4. Content schrijven 

 
Onze klanten bestaan uit engineers, adviseurs, installateurs en architecten. Samen met je team, 
waaronder Dave en Esther, houd je je voornamelijk bezig met Vabi Elements. Informatie over dit 
product vind je op: https://www.vabi.nl/producten/vabi-elements. 
 
In jouw werk... 
• Houd jij je bezig met duurzaamheid, installatietechniek en vastgoed; 
• Ben je verantwoordelijk om klanten optimaal te laten werken met onze software; 
• Kan jij de klant een glimlach geven door ondersteuning te bieden over complexe geometrie 

vraagstukken, koellast en warmteverlies berekeningen; 
• Geef je trainingen buiten de deur en intern bij Vabi; 
• Draag je verbeteringen aan van onze software; 
• Test je onze software. 
 

Inge werkt bij Vabi als Consultant Duurzaamheid. ‘Tijdens mijn studie Werktuigbouwkunde hield ik 
me al veel bezig met duurzaamheid. Nadat ik was afgestudeerd wilde ik dit graag doorzetten. Ik bied 
ondersteuning aan klanten door hun o.a. per mail te helpen met complexe vraagstukken, het geven van 
trainingen en het up-to-date houden van onze online help pagina. Ik werk samen met mijn collega’s, 
maar krijg ook veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden wat mijn werk uitdagend houdt. Ik leer 
elke dag van de nieuwe mogelijkheden in onze software en geen dag is hetzelfde! 

 
Wat breng je mee? 
Als Consultant Duurzaamheid ben je klantvriendelijk en representatief. Daarnaast kun je 
gestructureerd en zelfstandig werken.  
 
Verder breng je mee: 
• Een afgeronde technische hbo/wo-opleiding bij voorkeur werktuigbouwkunde, bouwfysica of 

soortgelijke opleiding richting installatietechniek; 
• Werkervaring van een soortgelijke functie óf werkervaring bij de installatiebranche; 
• Inhoudelijke kennis van installatietechniek en/of bouwkunde; 
• Affiniteit met IT; 
• Communicatieve vaardigheden en beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Uitstekende kennis van Microsoft Office (zoals Word, Excel en PowerPoint); 
• Rijbewijs B. 

  
Wat krijg je van ons? 
• Ruimte voor ideeën, innovatie, verantwoordelijkheid en uitdaging; 
• Investering in persoonlijke ontwikkeling; 
• Leuke en gezellige collega’s; 
• Maandelijks uitjes zoals: kajakken in De Biesbosch, glow golven en de jaarlijkse familiebarbecue; 
• Een fulltime functie (40 uur); 
• Je mag gebruikmaken van onze poolauto; 
• Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; 

• 66% pensioenvergoeding; 
• WIA-verzekering; 

https://www.vabi.nl/producten/vabi-elements


 
 

     
• 30 verlofdagen. 

 
Jouw werkplek 
Benieuwd wat Vabi doet en waar wij voor staan? Neem contact met ons op voor een kopje koffie. 
Hieronder alvast meer informatie. 
 
Vabi is een softwarebedrijf in de vastgoedbranche gevestigd langs de A13 op de locatie Delft. Wij 
houden ons bezig met duurzaamheid, vastgoed en streven naar een 9+ klantbeleving.  
 
Onze missie is veelzijdige gebouwinformatie simpel en toegankelijk maken. Om dit te bereiken houden 
wij ons dagelijks met veel plezier bezig met innovatieve werkzaamheden. Onze werkzaamheden 
voeren wij gezamenlijk met plezier, energie en trots uit. Vandaar dat onze kernwaarden 
samengevoegd kunnen worden tot de afkorting FIETS: ‘Fun, Innovatief, Energie, Trots en 
Samenwerken’.  
 
Wat Vabi uniek maakt? De informele en open sfeer. Iedereen is gelijk en je mening wordt altijd 
gewaardeerd én meegenomen. We lunchen elke dag in ons grand café of maken een wandeling door 
het bos. Onze personeelsvereniging organiseert bijna maandelijks activiteiten om onze teambuilding te 
versterken en om veel ‘Fun’ te hebben. Denk aan sportieve of culturele uitjes.  
 
Wij bieden je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Vabi stimuleert collega’s om deel te nemen aan 
beurzen, trainingen e.d. Hierdoor kan je kennis op doen over nieuwe ontwikkelingen, je kan nieuwe 
inzichten krijgen en groeien in je persoonlijke ontwikkeling. 
 
Bij Vabi werken we enthousiast, flexibel en vooral samen. Jouw ideeën zijn waardevol voor ons en 
voor onze klanten. 
 
Solliciteren 
Herken jij jezelf in het geschetste profiel en wil je solliciteren? Dat kan! Mail je cv en motivatie naar 
werkenbij@vabi.nl of solliciteer direct via de website. Doe dat ter attentie van Jacqueline of Vanita, zij 
nemen contact met je op. Heb je na het lezen van de vacature nog een vraag? Mail ons of bel ons dan 
via 015-2574420. 
 


