Werkvoorbereider / Tekenaar
(Afdeling landmeten)
Vacature
Heb jij een passie voor tekenen, meten, maatvoering, geo, data en oog voor details? Werk
je graag mee aan de realisatie van GWW-projecten? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Op de afdeling landmeten worden diverse projecten opgepakt op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW)
en woningbouw. Als werkvoorbereider / tekenaar vervul je een belangrijke rol. Je bent immers de spil tussen opdracht
en uitvoering en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het projectresultaat. Je bent aanspreekpunt bij het uitvoeren en beheren van de projecten en stemt werkzaamheden af met opdrachtgevers en collega’s. Concreet houdt dit onder
andere in dat je:
•

(voor)calculaties opstelt en offertes uitwerkt;

•

administratieve werkzaamheden uitvoert, zoals het aanmaken, bijhouden, afronden en archiveren van projecten en
(digitale) uitvoeringsmappen;

•

meedenkt over de aanpak en planning van de projecten;

•

zorgdraagt dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de uitvoering te kunnen starten, de nodige vergunningen
regelt en uitvoerende landmeters instrueert;

•

tijdens het project contact onderhoudt met derden, waaronder opdrachtgever, bevoegd gezag en omwonenden;

•

meet- en uitzetwerkzaamheden voorbereidt conform de actuele normen en eisen van wet- en regelgeving;

•

ingewonnen meetdata tot het gewenste eindproduct verwerkt met behulp van CAD/GIS-systemen en specialistische verwerkingssoftware in 2D en 3D.

Een kleine greep uit de landmeetkundige projecten waar jij aan bijdraagt:
•

het inmeten van percelen, objecten, depots en proefsleuven ten behoeve van de engineering van nieuwe plannen;

•

maatvoeren in de bouw van paal tot dak: uitzetten van heipalen, maatvoeren van assen, overzetten hoogtepeil;

•

het bepalen of en hoeveel een gerealiseerd project afwijkt van de plannen en tekeningen (revisiemeting).

Onze collega’s hebben de beschikking over moderne apparatuur van Leica, zoals een Total Station, GPS, digitale waterpas en een 3D-scanner, waarmee de gemeten data gemakkelijk kan worden verwerkt.
Vaak worden landmeetkundige aspecten als onderdeel van een groter project verzorgd, waarbij bijvoorbeeld ook bodemonderzoek wordt verricht, een perceel bouw- en of woonrijp wordt gemaakt, bomen worden ingemeten in combinatie met een ecologische inventarisatie en nog tal van onze andere expertises worden toegepast.

Waar kom je te werken?
VanderHelm is dé bodembrede dienstverlener met expertises op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie. Sinds
vorig jaar maakt De Aquanoom ook onderdeel uit van VanderHelm. Hiermee is het segment water ook aan ons dienstenpakket toegevoegd. Je komt te werken op de afdeling Landmeten, dat zich kenmerkt als een team van deskundige
en gepassioneerde collega’s.
Join the family!
VanderHelm is een (h)echt familiebedrijf, waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze collega’s vormen het belangrijkste werkkapitaal, want zonder mensen staat alles stil. Mensen een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin hebben, zijn
onze belangrijkste waarden als het gaat om personeel. We doen graag een stapje extra om hier ook écht in te investeren.
Onze BRIKS-kernwaarden
Centraal in al ons handelen staan onze BRIKS-kernwaarden:
Betrokken

Ondanks dat we inmiddels zijn uitgegroeid tot een familiebedrijf met meer dan 130 collega’s, hebben
we persoonlijke aandacht voor iedereen. Niemand is bij ons een nummer. We nemen ook echt de tijd
en moeite om elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens de kennismakingsmiddag voor nieuwe
collega’s, de vrijdagmiddagborrel of gewoon bij de koffieautomaat.

Resultaatgericht Met korte lijnen, een aanpakkersmentaliteit en een servicegerichte houding gaan wij altijd voor het
beste resultaat.
Initiatief nemen Je krijgt de ruimte en vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen. Een proactieve houding en zelf initiatief
nemen, worden zeer gewaardeerd.
Klantgericht

We zijn flexibel ingesteld en denken vanuit eigen kennis en ervaring graag met de klant mee.

Samenwerken

We denken niet in hokjes; we zijn één geheel. We werken samen en zorgen voor elkaar.

Wie ben jij?
Dankzij jouw strakke plannings- en organisatievermogen ben je in staat snel taken op te pakken. Jouw proactieve houding en communicatieve kracht maken jou een prettige partner met wie iedereen graag samenwerkt. Uiteraard kun je
je vinden in onze BRIKS-kernwaarden.
Verder:
•

beschik je over een relevante MBO-/HBO-opleiding;

•

heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;

•

heb je gedegen kennis van en ervaring met AutoCAD en Excel;

•

kun je praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;

•

kun je zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband;

•

ben je in het bezit van een geldig rijbewijs B.

Heb je ervaring met landmeten, dan is dat mooi meegenomen, maar geen vereiste voor deze functie.

Enthousiast?
Wil jij de uitdaging aangaan om deze nieuwe functie als ervaren werkvoorbereider / tekenaar binnen onze organisatie
in te vullen en spreekt onze bedrijfscultuur jou aan? Dan komen we graag met jou in contact! Stuur je sollicitatie met
CV voor vrijdag 19 augustus 2022 naar onze collega Lara van Montfort: l.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen?
Stel ze gerust!

