
Landmeter met toezichthoudersfunctie Civieltechnische Projecten (32-40 uur
per week)

Meten is weten!
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.

Onze opdrachtgevers hebben een strakke planning. Wij doen er alles aan om die planning te
bewaken en het liefst nog een beetje in te lopen. Bij InVra plus werken veel allround
techneuten. En we zijn weer op zoek naar zo’n technische duizendpoot die van lekker veel
afwisseling houdt. Jij zorgt voor alle voorkomende inmeet- en uitzetwerkzaamheden voor de
projecten van onze klanten. Dat zijn bijvoorbeeld DTM-metingen, het meten van
dwarsprofielen, het uitvoeren van 3D-scans of het uitzetwerk verzorgen voor een provinciale
weg.

Omdat je graag breed bezig bent kan je ook worden ingezet als toezichthouder. Zo is jouw
werk nooit eentonig en blijf je op de hoogte wat er speelt in de markt.

Je rol
Je kunt werken met een 3D-scanner, een GPS en de totalstation, nieuwe ontwikkelingen
moet je leuk vinden. Zelf meetplannen opzetten en uitwerken zodat je collega’s er een
ontwerp op kunnen maken.

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 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.

Jij hebt klei aan de laarzen. Dat zien we terug in je rol als toezichthouder. 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.

Je profiel
Buiten ben je op je best. Je loopt graag een meter extra, denkt mee en vindt het ook
waardevol om input te krijgen. 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.

Er gaat weinig boven praktijkervaring. Daarom vinden wij ervaring, kennis en karakter
belangrijker dan je diploma’s en cursussen.Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en
een rijbewijs.



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 functie-omschrijving 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

mailto:werkenbij@invraplus.com

