We zoeken versterking voor ons team in het kantoor te Beringen:

Studie-ingenieur infrastructuur

Functie
Je werkt de tekeningen van wegenis- en rioleringswerken en omgevingsaanleg uit. Hierbij heb
je steeds oog voor een duurzame visie op ruimte creatie. In deze job focus je op wegenbouw,
riolering, omgevingsaanleg, waterbeheer, grondverzet, kunstwerken, leidingen en groen. Je
slaagt erin om een evenwicht tussen alle elementen te creëren. Grondverzetberekening,
interpretatie van het Milieu Hygiënisch Onderzoek, grondbemalingsstudies en
zettingsberekening, hydraulische berekeningen in het kader van de watertoets,
hydronautberekeningen, sterkteberekening riolering en het toepassen van het TB 250 voor
opstellen van ontwerp horen bij je taken.

Profiel

5 jaar ervaring

Je onderbouwt ook de aanbestedingsdossier. Luisteren naar de opdrachtgever is een evidentie.
Zo kan je zijn eisen vertalen in een concreet plan van aanpak. Je zit als het ware aan het roer
bij het project waarbij je het hele team kan aansturen van ontwerp tot uitvoering. Je volgt de
werf op en organiseert de wekelijkse werfvergaderingen. Je bent ook aanwezig op de
vergaderingen met besturen, opdrachtgevers, uitvoerders en eventueel bewoners.

Interesses

Profiel
Jouw kennis over technische wegenisontwerp (wegdimensionering, richtlijnen OCW, …) is upto-date. Je beschikt ook over een grondige kennis van de uitvoeringstechnieken die gebruikt
worden in de weg- en rioleringssector. De wetgeving op overheidsopdrachten kent geen
geheimen voor jou. En ook jouw kennis van SB 250 versies 4.1 is grondig uitgebouwd.
Je kan vlot communiceren waardoor je de synergie vormt tussen opdrachtgever en uitvoerders.

Jouw dna

Je voltooide een master of bacheloropleiding in de bouwkunde. Maar bovenal ben je een
nauwkeurige en hands-on medewerker.

Studie

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket of ontdek onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze. Beschik je nu nog niet over al de gevraagde competenties,
maar ben je er van overtuigd dat je ze wel snel zal kunnen verwerven mits een
opleidingstraject - dan kijken we ook uit naar jouw sollicitatie.
Wie zijn we?
Het Beeld Van Morgen, een merk van United Experts, is een partner voor innovatieve groen- en
infrastructuurprojecten. Samen met de ondernemingen en overheden willen we het beeld van morgen
creëren dat hun visie en strategie versterkt, maar ook een duurzame en aangename (be)leefbare ruimte
vormt voor een volgende generatie. Meer informatie over Het Beeld Van Morgen vind je op
www.hetbeeldvanmorgen.be.

Infrastructuur
Wegenis & riolering
Landschap & omgeving

Betrouwbaar
Flexibel
Nauwkeurig
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