Deel jij onze passie voor complexe vraagstukken op het gebied van tunnelbouw en
ondergronds bouwen? Werk je graag mee aan uitdagende infrastructurele projecten
in binnen? en buitenland? Voel je je thuis in een informele werkomgeving, waarin je
de ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en initiatief zeer wordt gewaardeerd?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een:

GEOTECHNISCH ADVISEUR (m/v)
die over de grenzen van zijn/haar vakgebied heen kan kijken.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega met gevoel voor
ondernemerschap die wil meewerken aan de groei van ons bedrijf.

Functie-inhoud:
Binnen ons bedrijf, dat voornamelijk op het gebied van ondergronds bouwen
nationaal én internationaal actief is, zal je je zelfstandig of samen met collega´s
gaan bezighouden met het ontwerp en de engineering van diverse civieltechnische
constructies. Je standplaats is Houten.
Onze ideale kandidaat heeft de volgende eigenschappen:
g

Een afgeronde relevante opleiding WO-, HBO;

g

Ervaring met softwarepakketten (zoals D-Serie en Plaxis);

g

Kennis en ervaring met de Eurocodes;

g

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

g

Relevante werkervaring;

g

Een pragmatische en resultaatgerichte aanpak;

g

Een accurate, zelfstandige en projectmatige werkwijze en een team-worker.
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NB: Hoewel onze ideale kandidaat een ervaren geotechnicus is, hebben we ook
ruimte voor ambitieuze starters.

Wij bieden:
g

Een uitdagende en gevarieerde loopbaan in een internationale werkomgeving.

g

Binnen onze projecten ben je actief als technisch adviseur en na getoonde

technische kwaliteiten kun je ook het projectmanagement voor onze klanten gaan
verzorgen;
g

Uitzicht op een vast dienstverband;

g

Een marktconform salaris;

g

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij?
Arthe Civil & Structure b.v. is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau,
dat zowel nationaal als internationaal opereert. Sinds 2001 geeft ons team van
deskundige en gedreven ingenieurs advies op het gebied van geotechniek en tunnelbouw.

Meer weten?
Neem dan een kijkje op onze website www.arthecs.nl. Voor vragen neem dan
contact op met dhr. M. Brugman op tel. 030-638 45 54. Direct solliciteren kan
door je CV en motivatiebrief te mailen naar info@arthecs.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!
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