Projectburo B.V. is een civiel technisch advies- en ingenieursbureau dat ondersteuning biedt binnen
uiteenlopende vraagstukken. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn voornamelijk actief
binnen de GWW-sector, maar er zijn ook voldoende projecten die toegespitst zijn op het bouw- en
woonrijp maken van ontwikkellocaties, reconstructies van bestaande woonwijken,
rioolvervangingsprojecten, landschapsinrichting en civiele constructies.
Grondradar B.V. is een jong dynamisch onderzoeks- en adviesbureau dat landelijk werkt op het gebied
van kabels- en leidingen opsporingsonderzoek. Met behulp van non-destructieve en geavanceerde
grondradarapparatuur, onderzoeken wij de ondergrond om infrastructuur in kaart te brengen. Wij
kunnen dit onderzoek uitbreiden door proefsleuven te graven om de nauwkeurigheid te bevestigen en
ligging met RD-coördinaten bekend te maken.
Wij bieden onze diensten landelijk aan. Vanuit de locatie Zutphen werken wij aan onze projecten welke
zowel binnen- als buiten stedelijk plaatsvinden.
Door de groei en toename van onze werkzaamheden, staan onze collega’s te springen om nieuwe collega’s.
Wie weet werk jij binnenkort samen met ons aan de meest uiteenlopende projecten.
Wij Zoeken
Ter ondersteuning van het team grondradardetectie en de civieltechnische medewerkers zijn we op zoek naar een
grondradar operator / data analist / landmeter. Heb je ervaring met grondradarsystemen of vergelijkbare
technieken of zou je dit willen leren, begint jouw hart sneller te kloppen van interpretatie software en zie je het
als een uitdaging om grondradar en GPS-systemen toe te passen om de meest complexe ondergrondse
vraagstukken te beantwoorden? Wordt jij gelukkig van landmeetkundige metingen?
Dan zoeken we jou!
Werkzaamheden
Maken van uitzetbestanden en evt. uitwerken van ingewonnen ruwe data in AutoCad.
Landmeetkundige werkzaamheden met GPS en TotalStation om bestaande situaties in te meten en bij interesse
intern te worden opgeleid om met de grondradar detectiewerkzaamheden te verrichten naar voornamelijk kabels
en leidingen maar daar ook nieuwe gebieden in te ontdekken.
De werkzaamheden richten zich op het gebied van kabels en leidingen, bouw- en woonrijp maken,
reconstructies, rioolvervangingsprojecten, verkeerskundige projecten in zowel stedelijk als buiten stedelijk
gebied.
Je voert zelfstandig of in een team de grondradardetectie en landmeetkundige inmetingen uit. Vervolgens
controleer, interpreteer en analyseer je de gegenereerde data. De hieruit voortvloeiende resultaten vertaal je naar
een Autocad tekening of bestand als toevoeging op een door jouw opgestelde rapportage. De verhouding tussen
buiten- en binnenwerk ligt op 70/30 procent. Jouw werkplek bevindt zich in geheel Nederland, met kantoor in
Zutphen of thuis.
Het betreft een afwisselende functie in een organisatie waarin jouw inbreng telt!
Functie Eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen;
Communicatieve vaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Nauwkeurig kunnen werken;
Flexibele instelling, zeker qua arbeidstijden;
Willen reizen door heel Nederland;
Problemen herkennen maar denken in oplossingen;
Proactieve werkhouding en meedenken met de opdrachtgever;
Teamplayer, maar vooral ook zelfstandig kunnen werken;
Kunnen werken met tekensoftware AutoCad;
Kunnen werken met GPR-apparatuur (grondradar detectie) of dit willen leren;

•
•
•

Landmeetkundig inzicht hebben en kunnen werken met GPS en bij voorkeur TotalStation;
In bezit van VCA VOL en BHV-certificaat, of de bereidheid dit te behalen;
In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur E-achter B.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Contract voor bij voorkeur 40 uur per week; 32 uur is bespreekbaar;
Goed salaris;
Je krijgt een dienstauto tot je beschikking;
Je krijgt een laptop tot je beschikking om flexibel te kunnen werken;
Je krijgt een mobiele telefoon met abonnement tot je beschikking;
In Arbotechnische en persoonlijke veiligheidsmiddelen wordt je voorzien;
Pensioenregeling.

Wij Bieden
Een uitdagende en afwisselende functie voor 40 uur per week, minder is bespreekbaar. Je komt in een groeiend
bedrijf terecht met betrokken medewerkers. In een personeelspot is voorzien, zodat we niet alleen maar werken,
maar ook plezier met elkaar beleven. Er zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden op
vaktechnisch en/of persoonlijk gebied. Denk je een waardevolle aanvulling te zijn voor ons groeiende en
enthousiaste team, dan zien we je sollicitatie met veel belangstelling tegemoet.

Denk jij na het lezen van dit bericht nog steeds dat het over jou gaat, neem dan vooral contact met ons op
via info@pbbv.nl of bel met Ronald Eibrink op 06 – 13490209. Wij kijken er naar uit om kennis te maken.

