Stagiair(e) beheer & onderhoud Civiele Techniek
Informatie
Plaats

Utrecht

Salarisindicatie

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Stage

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

09-07-2019

Werk- en denkniveau

HBO,MBO plus,MBO 3 of 4

Sluitingsdatum

02-11-2019

Schaal

Vacature Tekst

Op zoek naar een uitdagende stageplaats?
Pak je kans en denk aan Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) van Gemeente Utrecht. Hier zijn volop mogelijkheden!
BORG, de beheerders van de Stad Utrecht willen meer betrokken zijn in de gehele cyclus, om zo met oog op het toekomstig
beheer al mee te denken tijdens planontwikkeling.
Realiseren van een slimme beheerbare buitenruimte doen we samen.
We beheren o.a. bruggen, steigers, kademuren, fonteinen, spetterbadjes en speeltoestellen.
Wil je meer weten? Lees snel verder.

Wat ga je doen?
Mede afhankelijk van je interesses leer je hoe je plannen moet beoordelen of draai je mee in onderhoudsprogramma’s.
Op basis van een juiste begeleiding uit het team werk je acties uit, pak je meldingen op of optimaliseer je processen.
Afhankelijk van je wensen vanuit jezelf, opgaven vanuit school en van de werkvoorraad bepalen we samen je koers.

Werkvoorraad
Momenteel hebben we projecten binnen de volgende onderwerpen:
- Inventarisatie/ optimalisatie inrichting bestekadministraties in beheerprogramma
- Inventarisatie/ optimalisatie proces meldingen en wensen
- Beoordelen van plannen (o.a. techniek, innovaties, duurzaamheid)
- Toetsen van overdrachten
- Begeleiden van inspecties
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- Afwegen van maatregelen
- Behandelen van meldingen
- Bouwen van contracten
- Begeleiden van onderhoud

Gevraagd
- minimaal mbo niveau 4
- Affiniteit met het werk
- Zelfstandig
- Minimaal 5 maanden beschikbaar

Interesse?
Is je interesse gewekt en wil je meer weten over het werk, het team, de vergoeding of iets anders?
Je kunt mij, Johan Landwehr, bereiken op 030 - 286 8588, of stuur een e-mail naar
j.landwehr@utrecht.nl
Ik verneem graag je reactie.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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