Vacature Medewerker Project Support
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Nieuwegein
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Nummer: 1633997

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Op zoek naar een nieuwe uitdaging als medewerker project support / tekenaar? Dan ben je hier aan het
juiste adres!
Voor een van onze opdrachtgevers, een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in tijdelijke verkeersmaatregelen,
zijn wij per direct op zoek naar een tekenaar! Sinds de oprichting, ruim 10 jaar geleden, hebben zij een flinke groei
doorgemaakt en zich stevig gevestigd in de landelijke top van specialisten binnen dit vakgebied. Door deze groei is er
behoefte aan uitbreiding binnen de organisatie ontstaan. Met hun specialisme adviseren en ondersteunen ze
wegbeheerders bij complexe projecten. Daarnaast worden ook totaaloplossingen aan tijdelijke verkeersmaatregelen
bij wegwerkzaamheden aangeboden, worden aannemers ondersteunt tijdens aanbestedingsfase (EMVI & realisatie)
en worden evenementen organisaties ondersteunt met mobiliteitsvraagstukken.
Uiteraard staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel bij dit bedrijf. Daarnaast zijn intens, laagdrempelig en
informeel typerende kenmerken van de organisatie, waarbij ook voldoende ruimte is voor plezier op het werk. Bij hen
staat personeel op nummer één. Ze zorgen voor een goede werksfeer tijdens en na werktijd. Zo gaan ze jaarlijks een
weekend weg en hebben ze maandelijks een vrijdagmiddag barbecue!
Lijkt jou dit wel wat? Solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Als medewerker project support vervaardig je een vertaling van eisen en randvoorwaarden naar een compleet
verkeersplan (tekening). Hierbij houd je rekening met de geldende wetgeving en richtlijnen. Je bent samen met de
uitvoerder van een project betrokken bij het zo optimaal mogelijk tekenen van verkeersmaatregelen. Daarnaast voer je
zelfstandig opdrachten voor klanten uit, dit zijn onder andere factsheets, verkeersstripboeken en visualisaties in 3D. In
overleg met jou en deze opdrachtgever wordt gekeken welke taken je naar wens nog meer kunt oppakken.
Functie-eisen
Jij herkent jezelf in de volgende persoonskenmerken; flexibel, oplossingsgericht, zelfstandig, stressbestendig en een
groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Ook heb/ben jij:

Een afgeronde MBO+ / HBO opleiding (richting civiele techniek, verkeerskunde of ruimtelijke ordening);
Goede beheersing van AutoCAD (ervaring met CorelDRAW is een pre);
In het bezit van VCA certificaat of bereid deze te behalen;
Bij voorkeur affiniteit met verkeersmaatregelen;
Oog voor detail;
In bezit van rijbewijs B;
Bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 50 km van Utrecht.
Aanbod
Arbeidsvoorwaarden conform CAO
Mogelijkheid tot het volgen van vak gerelateerde cursussen
Interne doorgroeimogelijkheden
Plezierige en zelfstandige werkomgeving
Mogelijkheid tot flexibel werken

Auto van de zaak of reiskostenvergoeding

Lars van Schooten
Salesmanager Civiele Techniek
l.vanschooten@eminentgroep.nl
06 - 41 60 77 70
Nu Solliciteren
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