Vacature Adviseur Mobiliteit en Vervoer
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Zwolle
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1420407

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een toonaangevende landelijke organisatie zijn wij op zoek naar een adviseur verkeer. Het betreft een
organisatie welke voornamelijk actief is in de (her) inrichting van de openbare ruimte. Van ontwerp, tot en met de
uitvoering, het beheer en zelfs de onderhoud ervan. De organisatie heeft een onderscheidende rol op gebied van
mobiliteit, milieu en infratechniek. Enkele kernwaarden binnen deze organisatie zijn: ontwikkeling en scholing van
eigen medewerkers, interne doorstroom van medewerkers en het structureel kwaliteit leveren aan klanten. Daarnaast
heerst er een zeer prettige en familiaire werksfeer binnen deze organisatie. Zie jij jouzelf graag werken voor deze
prettige werkgever, reageer dan nu!
Functieomschrijving
Als adviseur verkeer/mobiliteit heb je onder andere het volgende takenpakket:
Leiding geven aan junioren binnen de afdeling advies mobiliteit
Eindverantwoordelijke voor integrale mobiliteitsvraagstukken van relaties
Presenteren van adviezen richting relaties
Maken van plan van aanpak voor diverse projecten
Financiële voortgang op projecten bewaken
Contacten onderhouden met relaties, opdrachtgevers en overige belanghebbenden
Vergaderen met overheids- en gemeentelijke instanties i.v.m. vergunningen, subsidies etc.
Daarnaast kan het takenpakket aangevuld worden, echter is dit afhankelijk van jouw ervaringen en/of ambities.
Functie-eisen
Afgeronde HBO opleiding (civiel of verkeerskunde)
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Communicatief sterk in de schoenen staan
Kennis van wegontwerp, verkeerstechniek en de inrichting van de openbare ruimte
Kennis van Autocad, GIS en 3D ontwerpen
Pro actief, initiatief en commercieel zijn kenmerken die bij jou passen
In het bezit van een rijbewijs B
Aanbod
Uitstekende salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om vakinhoudelijke cursussen en/of opleidingen te volgen
Doorgroei mogelijkheden binnen een toonaangevende landelijke organisatie
Werken aan mooie toonaangevende projecten
Mogelijkheid op auto van de zaak

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