Toezichthouder Civieltechnische Projecten (40 uur in de week)
Leid jij beeldbepalende projecten in goede banen?
InVra plus adviseert en helpt overheden en bedrijven bij civieltechnische en infrastructurele
projecten zoals de aanleg van woonwijken, snelwegen, spoorbanen, vaarverbindingen en de bouw
van tunnels, viaducten en bruggen. Jij weet hoe je met aannemers omgaat en opdrachtgevers
tevreden houdt. Je snapt dat je soms een uurtje moet investeren om later ruimschoots te oogsten.
Mensen kunnen goed met je overweg. Je staat voor wat je belooft, en het liefst nog een beetje meer.
Je rol
Jij hebt klei aan de laarzen. Buiten op de bouwplaats voel jij je thuis. Even een bak koffie doen in de
keet. Je weet wanneer het spannend kan worden op het werk, want jij kent het bestek van binnen en
van buiten. Voorzie je een risicovolle situatie, dan neem je dat op een praktische manier met de
aannemer door. Voorkomen is beter dan genezen. Dat je praktisch bent ingesteld betekent bij jou
niet dat je verslaglegging een sluitpost is. Jouw projectadministratie is op orde. Bouwverslagen zijn
volledig en lekker leesbaar, je risico-dossier is altijd bijgewerkt en samen met de directievoerder stel
je toezicht- of V&G plannen op.
Je vindt het leuk om op verschillende projecten te worden ingezet en spreekt zowel de taal van de
mensen op het werk als van de opdrachtgever.
Je profiel
Mensen vinden je sympathiek. Je bent kritisch, maar niet “om het principe”. Bij kinken in de kabel
bedenk je werkbare oplossingen in plaats van in de stress te schieten. Je houdt op tijd ruggespraak
met je collega’s. Je werkt al even in een functie die hier op lijkt. Dat doe je inmiddels zelfstandig. Je
weet welke belangen er spelen voor de opdrachtgever maar ook voor de aannemer. Je wilt ergens
werken waar meedenken op prijs wordt gesteld.
Je hebt -het liefst- ervaring met maaiveldinrichting en infrastructuur, maar ook met het coördineren
van kabels en leidingen en toetsen BLVC-kader binnen een woonomgeving. Ervaring met
groenbestekken wordt ook gewaardeerd
Vakinhoudelijk is iemand je niet snel de baas, maar dat raakt je open houding niet. Je snapt dat een
solide schriftelijke vastlegging een vast onderdeel is van je takenpakket, maar vindt informele
communicatie net zo belangrijk. Zo weet je wat er op de bouwplaats, maar ook extern op het project
speelt.
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en een rijbewijs. We vinden je ervaring, kennis en karakter
belangrijker dan je diploma’s en cursussen.
Wat InVra plus je biedt
Je collega’s laten je niet zitten. Als jij voor je opdrachtgever morgen een tekening nodig hebt, dan ligt
die er. We helpen elkaar succesvol te zijn. Geen blabla of poeha. We zijn fanatiek en vinden ons werk
echt leuk. Je functieomschrijving is eerder een schets dan een definitief ontwerp. Heeft iets je
interesse of ben je ergens extra goed in? Dan zorgen we dat je daar meer in kunt gaan doen. We zijn
met meer dan dertig collega’s en groeien nog steeds. We waarderen je inzet om die groei mogelijk te
maken.
Past bovenstaande vacature bij jou? Stuur dan je CV en motivatie naar werkenbij@invraplus.com.

