
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. 

 

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. 

 

Functie: 

Allround civiel technisch medewerker 

 

Gewenste opleiding: 

Afgeronde Middelbare beroepsopleiding met minimaal 10 jaar relevante werkervaring of afgeronde Hogere 

beroepsopleiding met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 

Minimaal een HBO werk- en denkniveau met kennis van de civiele techniek en een praktisch inzicht. 

(bijvoorbeeld Van Hall Larenstein Land en Watermanagement of Civiele Techniek GWW) 

 

Gewenste cursussen: 

VCA VOL, BHV 

 

Aantoonbare ervaring met software van: 

AutoCad, Civil 3D, NLCS, RAW-bestekken programmatuur, MS Office, RAW-UAV, SSK-ramingen 

 

Werkzaamheden: 

Een deel van de werkzaamheden (50%) zijn ontwerp- en tekenwerkzaamheden verrichten ten behoeve van 

schetsontwerpen, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp,  bestekstekeningen (Uitvoerings Ontwerp) en opbreek 

tekeningen.  

Dit betreffen zowel situatietekeningen, als dwarsprofielen en details, opgemaakt conform de NLCS m.b.v. Civil 

3D en/of AutoCad. 

 

Een ander deel van de werkzaamheden (30%) bestaan uit het uittrekken van hoeveelheden ten behoeve van 

opstellen van ramingen(o.a. SSK-ramingen), opmaken van bestekken en Nota van Inlichtingen conform de 

RAW-systematiek. 

Het resterende deel (20%) bestaat uit het opstellen van plannen en adviezen, aanvragen van vergunningen en 

verzorgen van de communicatie met externen t.b.v. de projectrealisatie.  

De werkzaamheden richten zich op het gebied van bouw- en woonrijp maken, reconstructies, 

rioolvervangingsprojecten, natuurbouw- en cultuurbouw projecten, constructieve projecten, verkeerskundige 

projecten in zowel stedelijk als buiten stedelijk gebied. 

Werklocatie c.q. standplaats: 

Thuis en kantoor in Zutphen 

 

Waar zijn wij naar op zoek: 

Wat wij zoeken in onze nieuwe collega is iemand die, net als wij, proactief is en meedenkt met de 

opdrachtgever, maar ook zeker zijn of haar collega’s. Iemand die zowel zelfstandig als in teamverband uit de 

voeten kan en communicatief vaardig is. De Nederlandse taal goed beheerst. Daarnaast verwachten wij dat je 

streeft naar een hoge kwaliteit en in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Tot slot weet jij je prima te 

redden met technische tekenprogramma’s en RAW-bestekken programmatuur. 

Heb jij nog meer te bieden en ben je op zoek naar aanvullende taken en verantwoordelijkheden, dan zijn wij 

zeker op zoek naar jou. Te denken valt aan rollen in de; 

Schrijven van plannen, CO2-coördinatie, ISO-kwaliteitscoördinatie, veiligheidscoördinatie, BHV, VCA. 

 

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. 

mailto:info@pbbv.nl

