Freelancer & B2B-coöperation
Wat wij zoeken
Wij zijn op zoek naar ondernemers en freelancers die ons professionele dienstverlenging kunnen aanbieden
met betrekking tot het oplossen en organiseren van waterbouwkundige vraagstukken. Als freelancer of
zelfstandige ga je aan de slag op een project van Walhout Civil. Hierbij kun je denken aan:
•

Ontwerp- of ingenieursdiensten

•

(Geotechnisch) constructeursdiensten

•

(Juridische) adviesdiensten

•

Civil 3D of CAD-tekendiensten

•

Duik- of onderwaterwerkzaamheden

•

Landmeten of surveydiensten

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 en met betrouwbare partners.
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

Wie jij bent
•

Je hebt affiniteit met de waterbouw en/of onze klantgroepen

•

Je bent correct en werkt aan een tijdige levering en/of uitvoering van de opdracht

•

Je (regie)tarieven zijn incl. alle mogelijke administratie-, voorrij- en/of transportkosten

•

Je werkt onder onze Algemene Voorwaarden 2019 en De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herz. 2013)

•

Je hebt een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering voor de omvang van de opdracht

•

Je onderneming is minimaal ISO 9001:2015-gecertificeerd

Neem contact op via: info@walhoutcivil.com of bel +31 (0)118 851011

