
vacature

Adviseur 
geotechniek

Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling
Beheer & Onderhoud

Project- en Procesmanagement
Tendermanagement

Geotechniek is een werkterrein dat sterk in opkomst is binnen Waalpartners. 
Toepassingen variëren van een herstructurering in een zettingsgevoelige wijk tot het 
plaatsen van een damwand langs een watergang voor de aanleg van een rotonde. 
De adviseur geotechniek speelt dan ook op alle werkterreinen van Waalpartners een 
belangrijke rol. Onze nieuwe collega wacht een prachtige uitdaging in de vorm van 
uiteenlopende geotechnische vraagstukken binnen een grote diversiteit aan projecten.  

Wij zijn op zoek naar een adviseur geotechniek die goed is in zijn of haar werk en het 
daarnaast een uitdaging vindt om dit fascinerende werkterrein binnen Waalpartners 
verder uit te bouwen. Je krijgt hiervoor veel ruimte voor eigen inbreng. Zo ga je onder 
meer aan de slag om zelfstandig opdrachtgevers te adviseren en zet je je commerciële 
kwaliteiten in om nieuwe projecten binnen te halen.

WAT GA JE DOEN?
Uitwerken van de geotechnische onderdelen van een project, 
zoals:
• Het uitvoeren van zettingsberekeningen.
• Het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen ten behoeve van  
 ontgravingen en ophogingen.
• Het uitvoeren van damwandberekeningen.
• Het uitvoeren van funderingsberekeningen.
• Het geven van bemalingsadviezen.
Opstellen van adviezen op basis van veldonderzoeken en 
ontwerpberekeningen.
Controleren van projectstukken.
Mede ontwikkelen van werkmethodieken, eisen en normen met 
betrekking tot advisering.

AFHANKELIJK VAN JE KENNIS EN ERVARING  
PAK JE OOK HET VOLGENDE OP: 
Offreren, aannemen en organiseren van interne en externe 
adviesdiensten.
Opbouwen en onderhouden van contacten met (mogelijke) 
opdrachtgevers alsmede het plegen van acquisitie.
Zorgdragen voor een goed gevulde orderportefeuille.
Beheren van projecten wat betreft planning en financiën.
Coördineren van interne en externe projectwerkzaamheden.
Aansturen van collega’s.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?
Afgeronde hbo of academische opleiding.
Minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
Kennis van algemene en specifieke softwareprogramma’s.
Kennis van relevante regelgeving.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Persoonlijke kenmerken: collegiaal, initiatiefrijk, kwaliteitsgericht, 
accuraat, besluitvaardig, groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
gedisciplineerd.
Voor het uitbouwen van de geotechnische diensten beschik 
je over actuele kennis van zowel de markt als van trends en 
ontwikkelingen.
Ten behoeve van de aansturing van collega’s beschik je 
over bedrijfsorganisatorische kennis en heb je inzicht in 
bedrijfsprocessen.
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Wil jij als adviseur geotechniek aan de slag bij Waalpartners? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV per e-mail aan  
jps@waalpartners.nl. Heb je nog vragen over deze vacature?  
Bel dan naar Jan-Peter Schipper, telefoon 0174 627 791.

waalpartners.nl Postadres: Postbus 373, 2670 AK  Naaldwijk


