Project & Design Consultant (Functiegroep III)
Wat wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een waterbouwkundig projectconsultant met affiniteit voor kadeconstructies, havens,
waterbodems en maritieme werken. In hoofdlijnen omvat de functie Project & Design Consultant het geven
van adviezen en het multidisciplinair ontwerpen van uitdagende waterbouwprojecten.
Wie wij zijn
Ingenieursbureau Walhout Civil BV is gespecialiseerd in het oplossen en organiseren van waterbouwkundige
vraagstukken. We leveren slimme diensten voor complexe projecten in kustgebieden, havens en vaarwateren.
Onze kennis en liefde liggen op het vlak van geotechniek, havenconstructies, digitale systemen en maritieme
operaties. Ons doel is om de beste kwaliteit te leveren. We streven naar een hoge klanttevredenheid en een
prettige langetermijnrelatie. Door spannende projecten uit te voeren krijgen wij pas echt plezier in ons werk.
Hoe wij denken
Bij Walhout Civil geloven we dat we samen anders durven zijn. Door anders te zijn kunnen we het verschil
maken. Dat begint door te houden en te geloven in ons vak en onze ervaringen. We willen slimme en kostenefficiënte prestaties neerzetten voor onze klanten. Dus vooruitstrevend zijn en doen. Daarom opereren we in
compacte teams. Geen grote onderneming met managers, maar met een platte organisatie met enthousiaste
collega’s. Een team met gemotiveerde professionals die elkaar de ruimte geven en betrokken zijn. We zeggen
tegen elkaar wat we denken en voelen. Samen zijn we sterker.
Aan welke projecten wij werken
We werken aan projecten door heel Nederland en ver daarbuiten. Tot onze klanten behoren onder meer
(Rijks)overheden, (internationale) aannemers en bedrijven in de waterbouw, maritieme sector, offshore en
industrie. Check onze website als je een idee wilt krijgen van onze projecten: www.walhoutcivil.com
Wat wij je bieden
•

Werken aan meerdere mooie projecten in Nederland

•

Werken aan jezelf en je persoonlijke ontwikkeling

•

Een werkplek binnen een fris en nieuw team

•

Een gezonde work/life balance

Wie jij bent
•

Je houdt van de waterbouw en technische ontwerpen

•

Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en een WO-opleiding

•

Je bent analytisch, ontspannen, en zeer team- en klantgericht

•

Je hebt uitstekende kennis m.b.t. constructies, het vakgebied en de markt

•

Je hebt affiniteit met consultancy en het schrijven van adviezen

•

Pré: je woont in de regio en/of in de buurt van Rotterdam/Ridderkerk

Wat je zoal gaat doen
•

Je bedenkt technische oplossingen en varianten

•

Je stelt rapportages, plannen en vraagspecificaties op

•

Je toetst ontwerpen en stelt second reviews op

•

Je richt je op de behoeftes van de klant en adviseert opdrachtgevers

•

Je richt je op het werven van nieuwe projecten en klanten

Deadline voor deze sollicitatieprocedure: 30 april 2019. Solliciteer door te mailen naar: info@walhoutcivil.com

