Wij
zoeken een
OMGEVINGSMANAGER
(fulltime)

Als Omgevingsmanager bij De Klerk ben je op zowel de realisatie- als de
tenderafdeling actief en onderdeel van meerdere projectteams, met als doel
de schakel te vormen tussen de omgeving en het project- en/of tenderteam.

De uitdaging voor jou is om de condities zodanig te scheppen dat projecten
een probleemloze uitvoering kennen. In de tenderfase start je hier al mee
door analyses uit te voeren. Tijdens projecten ben jij degene die zorg draagt
voor zowel de vergunningen als het begrip en vertrouwen van stakeholders.
In de realisatie ben je het aanspreekpunt voor de omgeving in zijn geheel en
signaleer je alle ontwikkelingen daarbinnen.

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau en en enkele jaren
ervaring in een soortgelijkfunctie is gewenst. Binnen het bedrijf en de
projecten opereer je als teamspeler maar daarnaast ben je ook in staat om
zelfstandig te werken. Je beschikt over een grote overtuigingskracht en je
helpt om het omgevingsmanagement verder te ontwikkelen binnen de
organisatie. Bouwen aan de toekomst van Nederland spreekt je aan, je weet
van aanpakken én je bent exibel.

Wij bieden een uitdagende functie binnen een betrouwbare en groeiende
organisatie. Daarnaast krijg je jne en professionele collega's die hart
hebben voor de zaak. Wij bieden een goed salaris en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Kun je je herkennen in bovenstaande omschrijving en spreekt de organisatie
je aan? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar dhr. Robin van den Boom
via Rvdboom@deklerkbv.nl. Voor vragen of aanvullende informatie kun je
contact met hem opnemen via 0183 508666.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

De Klerk Werkendam, met de bedrijven Waterbouw en Staalconstructie, is al bijna 150 jaar actief
in de aannemerij. Met het oog op morgen speelt zij innovatief in op veranderende vragen uit de
markt en draagt haar steentje bij aan de toekomst van Nederland.

MORE THAN JUST A CONTRACTOR

www.deklerkbv.nl

