Engineer Infra

Welkom in het team
Omdat de energietransitie een vlucht neemt is ons werk op het gebied van Engineering ook
toegenomen. Ons werkpakket is hiermee flink gegroeid. Wij zijn dan ook op zoek voor onze
verschillende regio’s naar ervaren Engineers Infra die ons Engineeringsteam gaan versterken. De
regio’s waar wij concreet Engineers voor zoeken zijn:
●

Regio Rotterdam

●

Regio Breda

●

Regio Drachten

●

Regio Foxhol

Door het afleveren van kundig werk zorg jij ervoor dat onze uitvoering gerust kan starten aan een
nieuw project!
Dit ga je doen!
Als Engineer Infra houd je je bezig met het opleveren van een kwalitatief hoogwaardig ontwerp,
waarbij je je aan de richtlijnen van het contract houdt. Wat worden jouw dagelijkse werkzaamheden
dan?
●

Je maakt kostenramingen voor zowel technisch als financieel draagvlak bij betrokken
Uitvoerder en Projectleider;

●

Je maakt netberekeningen en tracéstudies en weet een goede inschatting te maken van
mogelijk omgevingsfactoren. Jij bent als geen ander in staat om creatief te denken en
hierdoor tot de beste oplossingen te komen bij mogelijke obstakels binnen het tracé;

●

Je vraagt vergunningen aan bij de stakeholders en controleert deze;

●

Je hebt een adviserende rol bij calculaties en bestekanalyses.

Dit maakt het leuk
Binnen de rol van Engineer Infra kun je schakelen tussen verschillende stakeholders en daar krijg
jij energie van. Je draagt direct bij aan de ontwikkeling van de organisatie en draagt kennis en
ervaring over aan de huidige en nieuw aan te trekken collega's. Je kunt je in relatief korte tijd
onmisbaar maken bij Baas.
Dit breng je mee!
●

Je beschikt over een afgeronde (Technische) MBO 4 / HBO opleiding.

●

Je hebt engineerservaring opgedaan binnen de ondergrondse infra;

●

Je bent gewend om zowel met grote projecten om te gaan als met de ‘ad-hoc-klussen’;

●

Je bent een teamplayer, werkt altijd kostenbewust en beschikt over sterk een
probleemoplossend vermogen;

●

Uiteraard ben je stressbestendig en beschik je over een sterk organisatorisch overzicht;

●

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (woord en geschrift).

Dit bieden wij!
●

We volgen de CAO Metaal en Techniek, waardoor je recht hebt op 25 vakantiedagen, 13
ADV dagen;

●

Een goed vast salaris;

●

Wij zijn een open en informele organisatie en stimuleren verantwoordelijkheid,
ondernemerschap en samenwerking. We hebben korte lijnen, waardoor je snel kunt
schakelen en makkelijk bij de juiste persoon terecht komt;

●

Opleidingen om je verder te ontwikkelen;

●

Baas Studiefonds (een bijdrage voor de studie van schoolgaande kinderen);

●

We werken aan innovatieve projecten met de nieuwste technieken in Midden- en WestBrabant en Zeeland. Vooral in het kader van verduurzaming en modernisering van onze
energienetten;

●

De betrokkenheid van onze medewerkers is typerend aan ons bedrijf. Je werkt niet voor
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een baas, maar voor Baas.

Dit zijn wij!
Klaar voor de toekomst en volop in beweging om bij te dragen aan een energieneutraal Nederland!
Baas is aannemer in zowel ondergrondse als bovengrondse infrastructuren, netwerken en
inpandige installaties. Onze vakmensen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Baas ziet
haar medewerkers als haar belangrijkste kapitaal, daaruit is de medewerker, service en winst
filosofie ontstaan.
Baas heeft ambitie en zoekt collega’s met ambitie. Samen staan wij voor:
✓ Veilig werken
✓ Meesterschap
✓ Menselijk
✓ Oprecht
✓ Lef
+
Vanzelfsprekend Baas!
Solliciteren?
Ben jij onze ultieme kandidaat? Mooi.. Laten we kennis maken! Stuur snel jouw cv en motivatie via
de sollicitatiebutton.
Meer weten?
Bel voor meer informatie met onze Recruiters, Diandra Sneevliet op:
06-22 64 97 91 en Lisette Beute- Vd Kieboom op: 06- 82673834.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Aan cv's die
ongevraagd worden aangeleverd kunnen geen rechten worden ontleend.

