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Heb jij technisch inzicht en kan jij uitstekend, plannen en organiseren? Ben jij vindingrijk 

en weet je altijd wel een oplossing voor onvoorziene situaties. Ben jij de kartrekker die 

gedragen wordt door het team en de opdrachtgever? En heb jij een passie voor 

waterbouw, grondverzet en baggeren? Dan is dit een mooie uitdaging waarbij je 

verantwoordelijk bent voor je eigen projecten.    

 

Uitvoerder Waterbouw | Grondverzet | Baggeren 

Voordat een project start heb jij al ruim contact gehad met de Tender Engineer / 
Werkvoorbereider. Samen met hem loop je het plan van aanpak door en bestudeer je alvast 
het werkplan, de werkbegroting en kijkt of overal aan gedacht is.  

Vervolgens loop je het uitgewerkte plan van aanpak nog eens door met de Project Manager 
en Hoofd Productie en stemt met de Project Manager communicatie en rapportage richting 
de opdrachtgever af.  
Dit kan een gemeente zijn, een waterschap of een zakelijke partner.  

Op locatie werk je volgens het werkplan, de planning en het keuringsplan.  
Je bent de kartrekker, neemt aan het begin van elke werkdag de werkzaamheden door met 
de medewerkers op het project; kijkt op voorhand al waar eventuele onvoorziene 
omstandigheden zich kunnen voordoen en bespreekt met hen de alternatieven.  

Verder controleer je de kwaliteit van de werkzaamheden en houd je de veiligheid van de 
mensen op locatie in het oog. Bij problemen denk je in oplossingen.  
Je zorgt dat alle betrokkenen en stakeholders op de hoogte zijn, zodat er snel geschakeld 
kan worden om tot de beste oplossing te komen.  
Ook ben je verantwoordelijk voor de kosten- en voortgangsbewaking met een gedegen 
projectadministratie. Die je regelmatig bespreekt met de Project Manager 



            
 

Jouw profiel 
 

• HBO werk—en denkniveau met een achtergrond in 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 het project, toont 

eigenaarschap 
• Je weet anderen mee te nemen en te enthousiasmeren en helpt graag andere 

mensen hun doel te bereiken 
• Je hebt oog voor de verhoudingen binnen en team en draagt zorg voor een goede 

teamspirit, waarin men een extra stap zet voor elkaar. 
• Je bent goed in het bewaken van deadlines, plannen en delegeren 
• In het bezit van een VCA-VOL diploma of bereid zijn deze te behalen 

 

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 communicatief vaardig 

 

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. 

Een belangrijk speer punt van Koninklijke Smals is duurzaamheid.  
Zij onderscheidt zich niet alleen in oplossingen en materieel.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan, het brede scala van wendbaar materieel, die ook inzetbaar is 
op locaties, waar de ruimte beperkt is; de methoden van baggeren (zuigen/hydraulisch), 
maar ook als innovatieve duurzame speler.  

De afgelopen jaren is volop ingezet op duurzaamheid en het verminderen van de CO2 
uitstoot. Zo heeft zij onlangs een elektrische zuiger in de vaart genomen en is zij een 
samenwerking aangegaan met een leverancier van duurzame biobrandstof.  
Bij alle projecten die Royal Smals uitvoert kent zij een hoofdrol toe aan het beschermen en 
verbeteren van de leefomgeving.  

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 
 


