VACATURE
Wie zijn wij?
Werken bij Vissers & Vissers bv betekent werken bij een dynamisch en creatief ingenieursbureau waarbij
constructief ontwerpen en de uitwerking voor draagconstructies van bouwwerken in de woningbouw,
utiliteitsbouw en civiele sector centraal staan. Op professionele wijze werken wij aan een optimale
dienstverlening voor onze klanten waarin kwaliteitswaarborging en service grote pijlers zijn van ons bedrijf.
Daarbij werken wij op extern en intern niveau samen met bouwpartners om het volledig traject van een
bouwplan in goede banen te leiden en te ondersteunen. Vissers & Vissers bv biedt zijn expertise voor
nieuwbouw, verbouw en renovatie projecten die zowel nationaal als internationaal uitgevoerd worden. Geen
enkele uitdaging is te groot of te klein, Vissers & Vissers bv is constructief sterk!
Binnen Vissers & Vissers bv werken wij met een gedreven, klein maar ambitieus team, waarin een gezonde
balans is tussen jonge en ervaren krachten. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom
zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken als:
ERVAREN CONSTRUCTEUR / PROJECTLEIDER (40 UUR).

Jouw profiel / wat wij vragen?
-

Minimaal afgeronde HBO / WO opleiding in richting van Bouwkunde / Civiele Sector met aanvullende
constructie vakken. Eventueel aangevuld met specifieke vervolgcursussen (bijv. HTI).
Minimaal HBO / WO werk en denkniveau met 5 jaar relevante werkervaring.
Ontwerpen en berekenen van staal-, beton-, steen- en houtconstructies.
Zelfstandig opererend projectleider.
Aansturen + begeleiden van tekenaars en mede collega’s.
Accuraat, flexibel, kwaliteit- en resultaat gericht.
Communicatief vaardig en een pro actieve houding.
Beheersen van Nederlandse, Engelse en bij voorkeur Duitse taal.
Beheersen van relevante rekensoftware, bij voorkeur Scia Engineer & Technosoft
Rijbewijs B.

Wat wij bieden?
-

Uitdagende en afwisselende fulltime functie.
Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
Prettige, informele en collegiale werkomgeving.
Persoonlijke doorgroei- / ontwikkelmogelijkheden.
Bespreekbare en flexibele indeling van werkuren.
Salaris is afhankelijk van ervaring en marktconform gericht.

Jouw reactie
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief met CV naar vissers@vissersbv.nl te sturen of neem
contact op met Rogier Vissers bereikbaar op werkdagen via 077-3236969.
Meer informatie en referentieprojecten van onze organisatie zijn te vinden op www.vissersbv.nl.

