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Vacature Tekst

Zoek jij een uitdaging in het voorbereiden van civieltechnische projecten? Wil jij met jouw bijdrage de stad nog
mooier maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit is je werk
Als Projectvoorbereider bij de groep Constructie en Bodem van de Stadsingenieurs van de gemeente Utrecht ben je actief
betrokken bij projecten in de openbare ruimte van de gemeente Utrecht. Je stelt zelf o.a. bestekken en contracten op en zorgt dat
deze stukken geplaatst worden op de aanbestedingssite Tenderned. Je bent een onderdeel van het projectteam dat een bijdrage
levert aan opgaven van de gemeente. Samen met collega’s bereid je projecten voor en brengt ze zover dat ze in de openbare
ruimte gerealiseerd kunnen worden.

Concreet houdt dit in:
1. Je stelt contractstukken (vraagspecificaties, EMVI criteria, bestekken e.d) op of voert een collegiale toets uit als deze zijn
opgesteld door collega’s;
2. Je draagt bij aan de opdrachtformulering aan externe partijen en beoordeelt de geleverde producten;
3. Je zorgt voor het besteks- en aanbestedingsgereed maken van projecten (of ontwerpen) plannen;
4. Je stelt ramingen en kredietbegrotingen op;
5. Je beoordeelt de inschrijfdocumenten m.b.t. aanbestedingen tijdens het aanbestedingsproces
6. Je stelt verschilanalyses op van de inschrijvingen met de directieraming/begroting.

Dit is jouw werkplek
Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het
beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en
welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!
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Jij gaat als Projectvoorbereider werken bij de groep Constructies en Bodem van de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is
één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. De afdeling houdt zich bezig
met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. De belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor
projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als
bovengronds.

Dit breng je mee
·
·
·
·
·
·

Je hebt (bij voorkeur) een afgeronde HBO -opleiding op het gebied van Civiele Techniek / Built Environment of hebt
cursussen van dit niveau gevolgd op dit vakgebied;
Je hebt kennis van en ervaring met de voor het functioneren van een projectvoorbereider relevante software;
Je hebt kennis van de civiele constructies van de stad;
Je hebt 0 - 2 ervaring met genoemde werkzaamheden;
Je kunt je goed schriftelijk uitdrukken en projectspecificaties vertalen naar contractstukken;
Je bent klantvriendelijk en servicegericht en bestand tegen enige werkdruk als de situatie daar om vraagt. Je kunt goed
communiceren en je hebt affiniteit met netwerken. Je denkt vernieuwend en ziet kansen waar ze liggen.

Dit bieden wij je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je
werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

·

Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.335 en € 3.805 op basis van 36 uur. Het precieze
bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

·

Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05%
van je salaris.

·

Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

·

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies
de mogelijkheid om op verschillende locaties en thuis te werken.

·

We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

·

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden klik dan hier hier

Dit is handig om te weten
Enthousiast geworden om als Projectvoorbereider aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct, maar
uiterlijk 1 september as. Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Frank van der Vaart, groepshoofd
Constructies en Bodem, 030 - 28 67172.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van
medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten,
talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!
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Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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