
               
  TENDER ENGiNEER    

 

Heb jij ervaring als calculator, kostprijsdeskundige, werkvoorbereider of 
projectcoördinator?  En houd jij van een functie met veel afwisseling waarbij je 
meerdere projecten tegelijkertijd onder je hoede hebt en veel contact hebt in- en 
extern? En wil jij jezelf blijven ontwikkelen? Dan is dit een mooie uitdaging. 
 

Tender Engineer 

Als Tender Engineer schaak je op meerdere borden tegelijk.  
Je werkt aan verschillende tenders voor verschillende opdrachtgevers en voor verschillende 
doeleinden.  
Bijvoorbeeld een  offerte voor onze opdrachtgevers uit de zand- en grindindustrie.  
Jouw calculaties en plan van aanpak vormen de basis voor het baggeren van zand en grind, 
waarmee wordt voorzien in de vraag naar bouwgrondstoffen voor bijvoorbeeld 
woningbouw.   

Of een aanbesteding voor publieke opdrachtgevers ten behoeve van een 
onderhoudsbaggerwerk in vaarwegen of afwateringskanalen.  
Jouw werkzaamheden dragen bij aan doelstellingen van de opdrachtgever op het gebied 
van waterkwaliteit en waterkwantiteit.  

Je bent in de lead; draagt zorg voor een goede aanbieding en stemt veelvuldig intern af met 
sales, project management en productie. De lijnen zijn kort; typerend is dat er 
multidisciplinair nauw wordt samengewerkt.  

Bij het uitwerken van de aanbesteding denk je vanuit de klantvraag, om daar een goed 
beeld van te kunnen vormen, bezoek je de locatie en stem je de offerte en het plan van 
aanpak af met de klant.  
 
 

 



            

Je bedenkt hoe we het project kunnen uitvoeren, welke boortechnieken geschikt zijn en wat 
we daar allemaal voor nodig hebben. Hierbij kun je denken aan de benodigde machines, 
manuren en materialen. Je werkt in teamverband om gezamenlijk de winnende aanbieding 
voor het totaalproject te maken.  
 
Bij de uitwerking van de aanbieding neem je niet alleen de werkmethode en kosten mee, 
maar heb je ook oog voor de kwalitatieve USP’s van Smals, en weet deze aansprekend erin 
te verwerken. 

Jouw profiel 

• Je bent in het bezit van een technische bachelor of master, bij voorkeur toegespitst op 
waterbouw, baggertechniek of civiele techniek 

• Je hebt een passie voor ruimtelijke en waterbouwkundige projecten 
• Je wilt je graag verder ontwikkelen en opleidingen volgen, bijvoorbeeld de opleiding 

van de Vereniging van Waterbouwers; VOLW/VOLB 
• Je bent inhoudelijk sterk; je neemt je verantwoordelijkheid voor de realisatie van de 

tender/offerte en hebt daarbij oog voor het kwalitatieve deel van de 
offerte/inschrijving ( EMIVI)  

• Je bent goed in het bewaken van deadlines, plannen en delegeren 
• Je weet anderen mee te nemen en te enthousiasmeren en houdt iedereen betrokken 

gedurende het project 
• Je ziet een calculatie als middel niet als een doel op zich 

 

Competenties 

• Teamsporter (je zet graag een teamprestatie neer) 
• Je bent gedreven, hebt een passie voor iets maakt niet uit wat, of het nu bijv. 

motorrijden is, hockey of verre reizen 
• Je vindt het leuk veel afwisseling te hebben in je werk 
• Je bent pragmatisch, accuraat, klantgericht, betrokken en neemt eigenaarschap 

 

Koninklijke Smals bied je 

• Jong en gedreven team; korte lijnen, informeel, initiatiefrijk 
• Volop groei-, ontwikkeling- en opleidingsmogelijkheden 
• Brede veelzijdige functie met een grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 



 

Over Koninklijke Smals  

Koninklijke Smals is al meer dan 135 jaar actief. Baggeren van bouwgrondstoffen, 
verbetering van waterwegen, terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het 
hart van de onderneming. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid wegen zwaar. Net als 
kwaliteitsbewaking en vernieuwingsdrift. De cultuur laat zich het beste kenschetsen als 
sociaal, open en no-nonsens. De betrokkenheid is hoog. De lijnen zijn kort. Beslissingen 
kunnen snel worden genomen, waardoor de slagkracht groot is. 

 
YVY | advice search match  
        
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. Jij 
bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière. Je 
bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt het 
belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  
 

Meer informatie  

 

Yvette van der Vliet 06 551 84 064         yvette@yvy.nl 
 


