
 

 

Werken bij Klictet 

Wij zorgen voor een hoogwaardig woon-, leef- en werkklimaat in gebouwen. Dit vraagt 

om innovatieve en duurzame installatieconcepten. De behoeften van de eindgebruikers 

en eigenaren staan hierin altijd centraal. Samen met het ontwerpteam maken we de 

vertaalslag naar een begrijpelijk (3D) ontwerp. Wij zetten Virtual Reality in om de 

beleving van onze klanten te vergroten en ondersteunen ze binnen het totale 

ontwerpproces en de realisatiefase. Maar ook na oplevering gaan wij nog verder door 

ondersteuning in het installatiebeheer en monitoring van het energieverbruik en 

binnenklimaat. Hierbij maken we gebruik van ons energiemanagementsysteem Klictix. 

Klictet is hét innovatieve installatie adviesbureau dat altijd een stap verder gaat. Daarom 

zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers die ons team kunnen versterken 

en samen met ons die extra stap willen zetten. 

Wat kunnen wij je bieden? 

Een gevarieerde baan in een ambitieus team met prachtige projecten in opdracht. De 

sfeer is informeel en er is veel vrijheid en flexibiliteit. Doorgroeimogelijkheden zijn er 

volop en we stimuleren het volgen van aanvullende opleidingen.  

Je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en je collega’s staan klaar om je te helpen, want 

projecten draaien, doen we met z’n allen. Bekijk hier alvast de projecten waar we trots 

op zijn. Benieuwd naar je toekomstige collega's? Klik hier en maak alvast kennis. 

In iedere functie en op elk niveau kun je je eigen kansen creëren en grijpen. We vinden 

het belangrijk dat je doet waar je goed in bent. Jij bepaalt de snelheid van je 

ontwikkeling. Om je technisch inhoudelijke kennis of de interne bedrijfsprocessen te 

optimaliseren neem je deel aan kennissessies die we maandelijks organiseren via onze 

Klictet Academy. 

Kom jij ons team versterken? Bekijk onze openstaande vacatures hieronder en stuur 

je curriculum vitae met je motivatie naar ons via onderstaand sollicitatieformulier. 

Wij gaan graag met jou in gesprek….  

Wat zeggen je toekomstige collega's over werken bij Klictet? 

“Er is vrijheid en flexibiliteit. Iedereen is onderdeel van het team en wordt betrokken bij 

de realisatie van de projecten. Er zijn veel mogelijkheden voor ontwikkeling, het tempo 

bepaal je zelf.” 
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Vacature Adviseur Installaties 

Als adviseur werk je dagelijks aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten 

binnen alle marktsegmenten. Je coördineert de projecten vanaf het Programma van Eisen 

tot en met de oplevering en bent daarbij makkelijk in omgang en zorgt voor vertrouwen. 

Je bent de verbindende schakel tussen de behoefte van onze klanten en de vertaling naar 

de technische oplossing. Je brengt samen met je collega’s techniek tot leven en je 

bedenkt en ontwerpt duurzame energie- en klimaatconcepten binnen de beschikbare 

financiële en technische kaders. Klantgerichtheid zit in je genen, je ziet commerciële 

kansen en treed graag als ambassadeur naar buiten. 

 

Wat ga je doen? 

• Bedenken van innovatieve en duurzame energie- en klimaatconcepten. 

• Uitwerken van kostenramingen en technische omschrijvingen in alle fases. 

• Bijwonen van ontwerp- en bouwvergaderingen. 

• Coördineren en sturen van je eigen projecten in zowel de ontwerp- als 

realisatiefase. Dit op basis van stuurelementen als kwaliteit, tijd en kosten. 

• Accountmanagement en acquisitie inclusief uitwerken van offertes en 

presentaties. 

• Verrijken van je kennis door bijwonen of organiseren van seminars en 

netwerkbijeenkomsten. 

Waar kun je op rekenen? 

Een afwisselende, interessante functie met flexibiliteit in een moderne en dynamische 

werkomgeving. Volop ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. Een 

platte organisatiestructuur met een hoge mate van betrokkenheid. Veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid met steun van bovenaf. Flexibele werktijden, prima verlofregeling 

en een marktconform salaris met net dat beetje extra. De beschikking over een laptop, 

mobiele telefoon en leaseauto. 

Wij zijn een leuke en hechte club. Met zo’n 17 medewerkers zijn we kleinschalig. De sfeer 

is goed, druk en hectisch, geen dag is hetzelfde. We werken aan prachtige projecten. We 

nemen ownership en we helpen elkaar! We kennen geen traditionele lijnen. Je hebt veel 

zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Thuis werken is geen probleem, jij 

bepaalt de omgeving waarin je het beste functioneert. Samen maken wij het resultaat. 

Wat vragen wij van jou? 

Je bent een adviseur in hart en nieren. Verduurzaming en innovatie zijn je passie en je 

weet deze kennis op de juiste wijze te delen met je collega’s en ontwerpteamleden. Je 

hebt de drive om veel te willen leren en je bent gewend om zelfstandig te werken. Je wil 

samen met ons het onmogelijke mogelijk maken en techniek tot leven brengen. Je hebt 

goede communicatieve eigenschappen. Je bent scherp, kritisch, analytisch en in staat om 

onze opdrachtgever van het allerbeste advies te voorzien. Hierin schroom je niet om 

buiten de gebaande paden te gaan. 


