Toe aan een nieuwe stap in je loopbaan
binnen de wegenbouw/verkeerskunde?
(Junior) Verkeerskundig CAD-tekenaar
De functie waarin jij bijdraagt aan een goede bereikbaarheid en expert
wordt in de dynamische wereld van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de verkeersplannen
(t.b.v. wegwerkzaamheden, evenementen) die we opstellen en
ontwikkelen voor onze klanten (aannemers, gemeenten, provinciën en evenementenbureaus). Je
hebt daarbij oog voor de verkeersdoorstroming, de veiligheid en wettelijke regelgeving en
praktische opzet van de werkvakken. Kennis en (werk)ervaring vanuit de wegenbouw is daarom
essentieel.
De uitdaging:






(Deels) zelfstandig beoordelen van de verkeerssituatie en in gezamenlijk overleg de globale
opzet van het verkeersplan bepalen
Verantwoordelijk voor de realisatie van het verkeersplan onder supervisie van collega’s
Intern ondersteunende rol; bij complexe verkeerskundige vraagstukken wordt in nauwe
samenwerking het verkeersplan ontworpen
Proactief informeren van klanten en collega’s over de status van de verkeersplannen
Een veelzijdige functie die alle facetten in zich heeft!

Jouw kwaliteiten:








MBO+ werk- en denkniveau, met een achtergrond in de wegenbouw
AutoCAD ervaring
Het talent om gestructureerd te werken
Vragen en verzoeken pak je zelfstandig op
In staat om prioriteiten te stellen
Leergierig, creatief en enthousiast voor het vakgebied
Een klantgerichte instelling en een gezonde dosis humor

Ben jij deze persoonlijkheid en wil je samen met ons team de verkeerstechniek branche
professionaliseren? Dan willen we je graag ontmoeten!
Wat bieden we jou?






Een baan met inhoud in een informele sfeer
Standaard een 40-urige werkweek, met de mogelijkheid tot parttime werken
Een passend salaris en uitzicht op een vaste aanstelling
Veel ruimte voor eigen initiatief
De mogelijkheid om door te groeien; inclusief een auto en telefoon van de zaak. Via een
interne opleiding behoort, een functie als Adviseur/Project Manager tot de mogelijkheden.
In deze rol ben je in staat om een project zelfstandig te leiden en de verschillende belangen
af te stemmen.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je CV èn motivatie, naar info@deomleiding.nl, ter attentie van Michael Kamberg. Wil
je meer weten over de functie, neem dan contact op met Michael Kamberg; telefoonnummer
078 711 20 69.
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