VACATURE

PROJECT ENGINEER
(M/V) 1,0 FTE

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? En heb je een passie voor
civiele techniek? Solliciteer dan op de vacature van project engineer.
In deze uitdagende job ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden
en uit engineeren van diverse weg- en waterbouwkundige projecten.
Belangrijke aspecten hierbij zijn de planning en kwaliteit van de
voorbereidende werkzaamheden. Je bent als project engineer het
eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers als het om technische
zaken gaat en stelt het projectplan op. Kortom een veelzijdige rol
waarbij je een wezenlijke bijdrage levert en mee bouwt aan het
onderscheidend vermogen van OHPEN Ingenieurs.

JE TAKENPAKKET BESTAAT ONDER ANDERE UIT:
• het vertalen van de wensen van de opdrachtgever in een begroting, risicoanalyse,
planning en werkbeschrijving;
• gedurende het tendertraject, gezamenlijk met het tenderteam, verantwoordelijk
voor de totstandkoming van het totale aanbestedingsdocument;
• inkoop tijdens realisatiefase van projecten;
• onderhandelingen voeren met onderaannemers en leveranciers;
• opstellen van diverse plannen (voor uitvoering), zoals V&G plan, plan van aanpak,
verificatieplan en opleveringsdossier.

JOUW PROFIEL
• afgeronde technische HBO opleiding;
• bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
• kennis van diverse (geïntegreerde) contractvormen;
• leergierig, zelfstandig en communicatief vaardig;
• ondernemend, verantwoordelijk en een proactieve instelling.

SOLLICITEER NU!
Stuur je brief en CV naar
vacatures@ohpen-ingenieurs.nl
Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je
contact opnemen met René
Garlich, tel. 06 - 13 13 44 45.

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN
OHPEN is een onafhankelijk opererend advies- en ingenieursbureau voor de
openbare ruimte. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten voor de grond,
weg- en waterbouw, milieutechniek en groenvoorzieningen. Wij bieden uitdagende
werkzaamheden voor gerenommeerde opdrachtgevers en veel afwisseling door
diverse projecten. Wij geven medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en
ambities te realiseren. Teamwork en topprestaties, daar draait het om bij OHPEN!
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