
Projectleider (32-40 uur per week)

Maak de overstap van aannemerij naar InVra plus!

Jij hebt jaren bij een aannemer gewerkt. En eigenlijk bevalt je dat nog steeds prima. Maar soms
kriebelt het. Die schat aan praktijkervaring die jij inmiddels hebt, zou je ook wel eens “aan de andere
kant” willen inzetten.

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.

Je rol
Opdrachtgevers verwachten van jou dat jij hen helpt hun toezeggingen waar te maken. Dat kan een
gemeente zijn die een complexe versterkings- en hersteloperatie moet uitvoeren door de
aardbevingen. Of een aannemer die een terminal gaat aanleggen in de Eemshaven. Je snapt waarin
de diverse marktpartijen kunnen verschillen. Die kennis gebruik je om je team optimaal te laten
presteren. Doordat je goed bent in je werk, trek je ook nieuw werk aan en hebt dus een sterk
netwerk.

Je profiel
Je bent kritisch, maar niet “om het principe”. Mensen vinden je sympathiek. Je zorgt ervoor dat de
bestekschrijvers en tekenaars van je project weten wat jouw opdrachtgever nodig heeft en op tijd
kunnen presteren. Tussentijds de vinger aan de pols houden is voor jou je normale manier van
werken. Je hebt je eigen stijl, maar kunt je goed aanpassen aan wat het project nodig heeft.

Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor je opdrachtgever en hebt inmiddels voldoende
ervaring om overwicht te hebben. Je wilt ergens werken waar meedenken op prijs wordt gesteld.

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 binnen en buiten je team speelt.

Jij draagt de verantwoordelijkheid en durft te delegeren, maar wijst steeds de weg. Je houdt het
overzicht door reëel te plannen, goed te organiseren en zorgt ervoor dat alle partijen de gemaakte
afspraken nakomen. Bij kinken in de kabel bedenk je werkbare oplossingen in plaats van in de stress
te schieten.

Je hebt een HBO 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 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

