
 
 

Projectleider  (36-40 uur per week) 

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

woonwijken, wegen en vaarverbindingen. Ook worden we vaak betrokken bij de bouw van tunnels, 

viaducten en bruggen.  Als Projectleider Infra kom je aan het werk bij een ambitieus ingenieurs 

bureau met een platte organisatie. Bij InVra plus werken we vanuit een brede scope om onze 

opdrachtgevers te bedienen. Elke medewerker heeft een kerntaak zoals projectleider, ontwerper of 

bestekschrijver, maar echt afgebakende functies kennen wij niet.  

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 een commercieel ingestelde 

Projectleider. 

 

Werkzaamheden: 

Je bent de kartrekker van je eigen projecten. Hierbij stuur je op planning, kwaliteit en resultaat. 

Omdat je het aanspreekpunt bent voor de projecten bij onze opdrachtgevers ben je regelmatig op 

pad. Je woont besprekingen bij en als het even kan loop je ook eens binnen bij je warme relaties. 

Naast de contacten extern vervul je ook een belangrijke rol naar onze ontwerpers, tekenaars en 

bestekschrijvers. Je neemt hun mee in de planning, licht de materie toe en stuurt vanuit de inhoud 

aan. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor het eindproduct en controleert wanneer nodig.  

 

Je profiel 

 

Je bent toegankelijk en weet goed het overzicht te bewaren; 

Je bent een gelijkwaardig gesprekspartner voor je opdrachtgever en hebt voldoende ervaring 

opgedaan zodat je het nodige tegengewicht kunt bieden; 

Je denkt mee en communiceert op een informele stijl met je omgeving, waarbij je de gemaakte 

afspraken op een solide wijze weet vast te leggen. Door je toegankelijke en open houding ben je 

goed op de hoogte van wat er zowel intern als extern speelt. Je werkt vanuit haalbare oplossingen en 

je kan prima met de nodige druk omgaan. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een rijbewijs.  

We vinden je ervaring, kennis en karakter belangrijker dan diploma’s en cursussen. 

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; 

Een marktconform salaris & 27 vrije dagen op jaarbasis; 

Een laptop, telefoon en lease-auto; 

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 w.holtkamp@invraplus.com 

 

 


