Vacature Ervaren Landmeter
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Ravenstein
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1572915

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze relatie houdt zich landelijk bezig met het aannemen van overheidsprojecten op het gebied van Grond, Weg- en
Waterbouw. Het betreft een veelzijdige organisatie die zowel de droge als de natte infra volledig beheerst.
Enkele activiteiten zijn: waterwegen baggeren, saneren, nieuw asfalt aanbrengen, onderhoud van dijken, bouwen van
bruggen en het aanleggen van installaties.Daar zij een kleine civiele aannemer zijn, werken met een kleine personele
bezetting op hun veelal multidisciplinaire werken, zijn zij zeer flexibel en staat meedenken door alle personeelsleden
over een goede en snelle uitvoering bij dit bedrijf centraal. Onze relatie is dan ook een bedrijf dat zijn bestaan ontleent
aan de bijdrage van al zijn medewerkers, iets waar zij zeer trots op zijn, doen in denken in het wij gevoel.
Zie jij je binnen deze organisatie werken en doorontwikkelen? Reageer dan nu!
Functieomschrijving
In de functie van landmeter ben je verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk inmeten en uitzetten van projecten in
de grond, weg en waterbouw en betonbouw. Je verricht zelfstandig verschillende landmeetkundige werkzaamheden
uit. Als landmeter / maatvoerder ga je samen met je assistent verschillende soorten metingen uitvoeren variërend van
landmeetkundige metingen tot uitzetten en maatvoeren.Je werkt zowel binnen als buiten, je adviseert het hoofd
bedrijfsbureau en draagt zorg voor het behalen van productiviteit en het aanleveren van meetgegevens. Voortgang en
kwaliteit registreer je tussentijds en je exporteert meetgegevens naar AutoCAD, Excel of andere formaten Je fungeert
als aanspreekpunt voor de uitvoering en opdrachtgever.
Naast de meetwerkzaamheden op locatie zul je betrokken worden bij de verwerking van de gegevens op kantoor.
Takenpakket:
Uitvoeren van hoofdmaatvoering voor bouwprojecten
Voorbereiden en controleren van tekeningen
Omzetten van ontwerptekeningen naar maatvoeringstekeningen
Maken van werktekeningen
3D tekenen voor machinebesturingen (GPS)
3D metingen verrichten
Uitvoeren van controlemetingen en berekeningen
Functie-eisen
Om succesvol te zijn in deze rol als landmeter heb je een aantal jaar relevante werkervaring, dit kan assistent
landmeter maar bijvoorbeeld ook als (assistent)uitvoerder. Bij voorkeur heb je opleiding in de richting
landmeten/geodesie gevolgd. Je bent in het bezit van een rijbewijs, flexibel en niet te beroerd om indien nodig een
uurtje langer door te gaan en dus bereid tot overwerken.
Afgeronde relevante MBO opleiding
Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Flexibel, nauwkeurig en kunt je werkzaamheden goed plannen
Goed samenwerken en prioriteiten stellen
Bekend met het gebruik van Multi Station en GPS (Leica)
Kennis van Autocad en captivate is een pre
Kennis van deformatiemetingen
Communicatief vaardig in woord en geschrift
In bezit van rijbewijs B
Bereid opleidingen/cursussen te volgen

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 CAO Bouw & Infra
Marktconform salaris met financiële doorgroeimogelijkheden
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen
Een functie met veel uitdaging en afwisseling
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