Vacature Systems Engineer Civiele Techniek
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Amsterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 0 (Starter)
Nummer: 1462190

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een middelgrote aannemer zijn wij op zoek naar een system engineer civiele techniek, die op zoek is naar een
leuke werkgever. Het betreft een aannemer met een informele sfeer waar een 'wij' cultuur heerst. Zij zijn actief in de
GWWmet meerdere werkmaatschappijen met ieders hun specialisme. Het bedrijf is landelijk actief met ongeveer
1000 werknemers. Dit doen zij allemaal met hun eigen machinepark, welke door de jaren heen in bezit is gekomen.
Een mooie en gezonde organisatie met bevlogen mensen in dienst. Hou je van een organisatie waar een informele
sfeer hangt en jij jouw stukje creativiteit en flexibiliteit aan bij kunt dragen, solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Als Systems Engineer faciliteer en ondersteun je het proces van Systems Engineering aangaande de civiele projecten
hiervoor ben je veelal op de projecten aanwezig in de realisatiefase. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de
inrichting en borging van System Engineering van een of meerdere projecten.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inrichting en borging van System Engineering en Risicomanagement in
een tender- of contractfase. Onder de leiding van de tendermanager of procesmanager vervul je een faciliterende rol
richting de verantwoordelijke eis- en risico-eigenaren.
De functie:
Het opstellen, actualiseren en beheren van contract(en)
Maken van afspraken over het doorlopen en vastleggen van afwijkings- en wijzigingsprocessen
Zorgen dat een projectteam beschikt over de van toepassing zijnde contractuele eisen
Toezien op het naleven van contractuele eisen en verplichtingen door projectmedewerkers
Signaleren van afwijkingen in contractuele afspraken
Zorgdragen voor het actueel houden van het meldingenregister
Onderhouden van contact met de contractverantwoordelijke van de opdrachtgever
Het nemen van financiële beslissingen conform het procuratieschema
Borgen dat alle contractuele eisen correct worden afgehandeld en ingediend.
Functie-eisen
Een afgeronde opleiding op hbo/wo-niveau richting Civiele Techniek met enige werkervaring
Je bent scherp, creatief en prima in staat om in processen en structuren te denken, waardoor je kritische
factoren in projecten onderscheidt en bewaakt
Kennis en ervaring van RAW, UAV-GC en systeem gerichte contracten
Ervaring met Metacom en MS-project is een pré
Als persoon ben je:
Zelfstandig, stressbestendig, proactief, analytisch en creatief ingesteld
Je krijgt energie van het verbeteren- en toepassen van processen en het verbinden van mensen
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je planning- en organisatievaardigheden zijn uitstekend en samenwerken en oplossend vermogen zitten in je
genen
Je weet prioriteiten te stellen gericht op wensen vanuit de klant en de organisatie en weet dit in de praktijk te
vertalen
Je bent bereid te reizen naar projecten.
Aanbod

Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Een informele organisatie met korte lijnen (de deur staat op ieder niveau altijd open)
Ruime mate van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen.

Edwin Wendrich
Business Unit Manager Civiele Techniek
e.wendrich@eminentgroep.nl
06 - 81 45 20 11
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