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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 een team en draagt zorg voor een goede 

teamspirit, waarin men een extra stap zet voor elkaar. 

 

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 deels internationale eigen projecten.    

 

Projectleider Waterbouw | Grondverzet | Baggeren 

Je bent een echte spin in het web die houdt van afwisseling; een soort vliegende keep, die de 
ene keer bijspringt waar nodig en een volgende keer eindverantwoordelijk is voor het gehele 
project. Het liefst ben je bij/in/op het project actief. 
Je stuurt bij waar nodig, biedt die extra hand en bent de 1e contactpersoon voor de klant, dit 
kan iemand van de gemeente zijn, waterschap of een zakelijke partner. 

 



            

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 hebt oog voor de veiligheid op locatie. 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. 
Kortom je bent zowel verantwoordelijk voor het opleveren van het werk conform de wensen 
van de klant 

Competenties 
• Je bent zelfstandig en een teamplayer 
• Je bent flexibel; speelt gemakkelijk in op veranderende omstandigheden, zonder het 

resultaat uit het oog te verliezen 
• Je houdt van afwisseling 
• Je bent pragmatisch, accuraat, klantgericht, betrokken en communicatief vaardig 

 
Onze opdrachtgever bied je 

• Veel eigen verantwoordelijkheid, korte lijnen, informeel, initiatiefrijk 
• Volop groei-, ontwikkeling- en opleidingsmogelijkheden 
• Brede veelzijdige functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

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 
 


