
 
Allround Ontwerper / Bestekschrijver (32-40 uur per week) 

Een goede voorbereiding is het halve werk! 

InVra-plus adviseert en assisteert overheden en bedrijven bij gww-projecten zoals de aanleg van 

woonwijken, (snel)wegen, vaarverbindingen en ook bouw van tunnels, viaducten en bruggen.  

Als ontwerper/bestekschrijver civiele techniek kom je aan het werk op een ambitieus advies en 

managementbureau met een platte organisatie. Bij InVra plus werken we allround en kijken we 

vanuit een brede scope om onze opdrachtgevers te ontlasten. Afgebakende functies kennen wij 

daarin niet. Elke medewerker heeft een aantal kerntaken zoals bestekschrijver, ontwerper of 

bijvoorbeeld projectleider. Er heerst een informele en no-nonsens cultuur binnen ons bedrijf waar 

samenwerken voorop staat. Ter versterking van ons team zijn we momenteel op zoek naar “de” 

technische duizendpoot die van veel afwisseling houdt.  

 

Werkzaamheden: 

Als ontwerper/bestekschrijver ben jij dagelijks bezig met het voorbereiden van uitéénlopende 

projecten in de gww-sector en houd je je bezig met het opstellen van ontwerpen en bestekken op 

verschillende detailniveaus. Hieronder een greep uit het taken pakket;  

Uitwerken/opstellen van het ontwerp binnen de kaders & eisenpakket; 

RAW-bestekken opmaken & offertes opstellen; 

Geïntegreerde contracten opstellen & plannen van aanpak maken; 

Faciliteren van de gunning en het coördineren van het aanbestedingstraject;  

Uitvoeringsbegeleiding en projectplanningen toetsen; 

Daar waar nodig contact met betrokken partijen onderhouden. 

 

Je profiel 

Je bent oplossingsgericht en kijkt met een kritische blik naar het project in haar vroegste vorm.  

Ook initieer je op tijd ruggenspraak met je collega’s en andere stakeholders. Je hebt bij voorkeur 

ervaring op gedaan vanuit het ontwerp van civiele projecten. Tevens weet je exact welke belangen er 

spelen voor de opdrachtgever en voor de aannemer. Je komt te werken waar proactief meedenken 

op prijs wordt gesteld en je vindt het fijn om op verschillende projecten te worden ingezet.  

Wat je verder mee brengt;  

Minimaal afgeronde mbo opleiding in de richting van Civiele Techniek of land en watermanagement; 

Relevante, aantoonbare werkervaring bij een ingenieursbureau of aannemer; 

Ervaring met ontwerp en het opstellen van bestekken (RAW en UAV-gc) 

Wat InVra plus je biedt 

Je collega’s laten je niet zitten en we helpen elkaar succesvol te zijn. We zijn gedreven en 

houden van ons vak. Ben je ergens extra goed in? Dan kun je je daar in ontwikkelen. We zijn 

ondertussen met meer dan dertig collega’s en groeiende.  Verder bieden we ook; 

Een marktconform salaris & 27 vrije dagen op jaarbasis; 

Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden & veel afwisseling en vrijheid; 

Gratis lunch op kantoor & een prettige werkomgeving; 

 

Past dit helemaal bij jou of ben je nieuwsgierig geworden en sluit je gedeeltelijk aan op het 

gevraagde profiel ? Stuur je CV en korte motivatie naar s.e.zandvoort@invraplus.com 
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