Vacature Adviseur riolering en stedelijk water
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Utrecht
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1420824

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor onze opdrachtgever uit het midden van het land zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur in het stedelijk water.
Het betreft een zeer professionele organisatie waarbij men werkt aan de inrichting van de buitenruimte. Vrijwel alle
projectfases worden hier uitgevoerd, van initiatieffase naar ontwerp en vervolgens van realisatie naar beheer en
onderhoud, een totaalconcept. Deze opdrachtgever heeft meerdere disciplines in de openbare ruimte, waardoor jij je
op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij dit
bureau. Doorgroei van eigen personeel is door de jaren heen een standaard geworden, doordat men beschikt over
een professionele werksfeer met voldoende begeleiding. Wil jij deze uitdaging aangaan? Reageer dan nu!
Functieomschrijving
De functie bij dit mooie en professionele ingenieurs/adviesbureau zal zeer divers zijn en gedeeltelijk afhankelijk van
jouw ervaring en/of behoeftes. Het takenpakket zal er in ieder geval als volgt uit zien:
Presentaties maken en uitvoeren
Aansturing projectteam waar nodig
Diverse betrokkenen aanschrijven
Werkomschrijvingen opstellen (o.a. in RAW)
Diverse overleggen voeren samen met de projectmanager
Adviesgesprekken/presentaties bij en met klanten
Functie-eisen
Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau
Hebt kennis van Autocad
Hebt kennis van de RAW-systematiek
Kunt administratieve werkzaamheden gestructureerd ordenen
Hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bent communicatief sterk, een teamplayer en leergierig
Bent in bezit van rijbewijs B
Aanbod
Uitstekend salaris (boven marktconform)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een zeer dynamische werkomgeving waarbij er ruimte is voor ontwikkeling en doorgroeien
Auto van de zaak (in overleg)
Mogelijkheid om verdiepende cursussen en/of opleidingen te volgen

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