Vacature Ontwerper Civiel
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Lelystad
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1437546

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Het betreft een adviesbureau met ruim 25 jaar ervaring in het adviseren en regisseren binnen de openbare ruimten.
Het team bestaat uit circa 20 zelfstandige en ondernemende adviseurs. Opdrachtgevers waar je aan kan denken
zijn overheden, gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en waterschappen. Ook de private markt behoort tot hun
klantgroep. Dit zijn o.a. projectontwikkelaars en aannemers.
Wil jij samenwerken met enthousiaste collega’s in een inspirerende omgeving? Solliciteer dan nu!
Functieomschrijving
Jij bent de ontwerper die binnen het projectteam de wegen- ontwerpen maakt met Civil 3D. Het gaat om de wegen van
Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Je weet als geen ander de klantbehoeften en eisen te vertalen naar slimme
oplossingen. Voor jouw is geen opdracht te complex en onmogelijk komt niet voor in je woordenboek. Je analyseert en
verwerkt resultaten uit onderzoek met betrekking tot verkeerskundige vraagstukken.
Natuurlijk heb je een uitgebreide kennis van AutoCad en de gangbare regelgeving en normeringen, want dit heb je
nodig om je ontwerpen goed neer te zetten. Samen met je collega's, de projectleider en de opdrachtgever stem je
belangrijke punten af. Waar nodig weet jij bepaalde punten aan te kaarten en jouw visie duidelijk te maken. Met als
doel een goede samenwerking en een mooi resultaat.
Functie-eisen
- Ben je in het bezit van een HBO of WO diploma civiele techniek
- Heb je minimaal 2 jaar ervaring (stage) in de functie van ontwerper
- Durf je creatief te denken en weet je je mening over te brengen
- Kan jij goed werken in teamverband
- Wil je je blijven ontwikkelen
- Ben je communicatief erg vaardig en ben in staat kansen te signaleren
- Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de civiele techniek
- Heb je ervaring met D&C 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
- Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
- Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen

Robin Koggel
Adviseur Civiele Techniek
r.koggel@eminentgroep.nl
06 - 30 39 16 82
Nu Solliciteren
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