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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

ONTWERPLEIDER   (fulltime)

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

Als ontwerpleider bij De Klerk ben je werkzaam op een of meerdere multidisciplinaire waterbouwkundige projecten of 
tenders, vanuit kantoor of op projectlocatie. Je stuurt binnen deze projecten de constructeur(s) en tekenaar(s) aan en bent 
dus verantwoordelijk voor de engineering binnen een project. Je communiceert met de overige projectteamleden en 
zorgt ervoor dat het ontwerp binnen de projecten op de juiste manier vertaald wordt.
 
Je bent minimaal in het bezit van een HBO-diploma richting Civiele Techniek / Constructies en hebt minimaal 5-10 jaar 
werkervaring binnen een engineeringsafdeling. Daarnaast heb je uitstekende kennis van RAW contracten maar zeer zeker 
ook van UAV-GC contracten. Ook de ARW spreekt tot de verbeelding. Je kunt goed analytisch en conceptueel denken en 
zoekt naar praktische, haalbare en intergrale oplossingen. Je hebt de juiste instelling om bij een aannemer te werken en 
draagt graag je steentje bij aan de toekomst van Nederland!

Leiding geven zit je in het bloed en je bent in staat om uitstekend samen te werken. Daarnaast kun je uitstekend plannen 
en organiseren en ben je communicatief zeer vaardig. Je weet je oordeel goed te vormen en jij weet mensen te overtuigen 
van je oplossingen!

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 arbeids-
voorwaarden. 

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. 


