
V
A

C
A

T
U

R
E

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

CONSTRUCTEUR   (fulltime)

Als constructeur bij De Klerk op de tenderafdeling ben je onderdeel van een of meerdere project- en tenderteams. Je 
ontwerpt en berekent verschillende waterbouwkundige constructies en analyseert deze ontwerpen. Denk hierbij aan: 
dukdalven, remming- en geleidewerken, (gewapende) betonwerken en staalconstructies. 

Je bent minimaal in het bezit van een HBO / TU diploma Civiele Techniek met een afstudeerrichting op het gebied van 
constructieve waterbouw of een gelijkwaardige richting. Daarnaast heb je minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een 
vergelijkbare functie binnen de constructieve waterbouw.

Een grote affiniteit met geotechniek is vereist en je hebt uitstekende kennis van relevante normen (Eurocode) en 
richtlijnen (CUR, RWS enz.). De volledige beheersing D-sheet is van groot belang voor de functie. Ervaring met SCIA 
Engineer, RFEM, Idea RCS, Autocad, D-Foundation en MathCad is wenselijk maar niet vereist.

Je bent vlot in de omgang en in staat om als echte teamspeler te opereren. Daarnaast kun je ook zelfstandig je 
werkzaamheden uitvoeren. We zoeken iemand die in staat is om effectief te communiceren en kansen ziet in plaats van 
problemen. 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie binnen een betrouwbare en groeiende organisatie. Daarnaast wordt 
je onderdeel van een professioneel team van collega's met hart voor de zaak. Wij bieden een goed salaris met 
doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Kun je jezelf vinden in de functieomschrijving, voldoe je aan de eisen en spreekt De Klerk je als organisatie 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. 

De Klerk Waterbouw is een 
aannemingsbedrijf dat al 
bijna 150 jaar actief is 
binnen de constructieve 
waterbouw. 'Met het oog 
op morgen' speelt  zi j 
i n n o v a t i e f  i n  o p 
veranderende vragen uit 
de markt en draagt haar 
s t e e n t j e  b i j  a a n  d e 
toekomst van Nederland.

www.deklerkbv.nl


