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Omdat een sterk team innovatieve bouwoplossingen mogelijk maakt, nu en in de toekomst.
Als één sterk bouwtechnologieconcern realiseren we projecten met een uitgesproken innovatief karakter. We bundelen
onze krachten en delen onze expertise. Mensen, bouwmaterialen en machines brengen we op de juiste plaats en op
het juiste moment samen, zo slagen we erin de meest uiteenlopende complexe bouwprojecten tot een goed einde te
brengen: kwaliteit op tijd en tegen de juiste prijs. Een gebouw staat immers niet van de ene dag op de andere: het is
het resultaat van teamwork. Kom ons team versterken!
Ihre Aufgaben
Als civiel constructeur (medior / senior) ga je ons team Site Engineering versterken. In deze functie ben je
verantwoordelijk voor het maken van constructieberekeningen, lossen we vraagstukken van uitvoering op en
beoordelen we afwijkingen. Je hebt een brede oriëntatie op techniek, waardoor je gemakkelijk alternatieve oplossingen
voor problemen kunt bedenken. Je bent bekend met de huidige normen en richtlijnen en bent in staat om zelfstandig
vraagstukken uit te werken. Je analyseert en interpreteert deze vraagstukken op uitvoerbaarheid, aanpak en risico’s.
Daarnaast geef je sturing aan ontwerpers en tekenaars.
Samen met het Site Engineeringsteam van vakspecialisten werk je mee aan het uitdagende project, wat Aanpak Ring
Zuid heet.
Ihre Voraussetzungen
HBO / TU opleiding richting civiele techniek
Minimaal 3 - 5 jaar relevante werkervaring als constructeur
Kennis en ervaring met o.a. SCIA Engineer
Flexibel, kwaliteit- en resultaat gericht
Communicatief vaardig, zowel mondelinge als schriftelijk.
Kennis en ervaring met UAV-GC contracten
Kennis en ervaring met relatics
32-40 uur per week beschikbaar
Wir bieten
Een dienstverband bij één van onderstaande partners. Goede werksfeer en een enthousiast team met nog genoeg
uitdagingen te gaan!
Ihr Kontakt
Sylvia Veenma, Laan Corpus den Hoorn 102-4, 9728JR Groningen, Postbus 2133, 9704CC Groningen , Tel. +31 (0)50 –
711 40 57, www.aanpakringzuid.nl

