Vacature Adviseur Riolering
Wie zijn wij?
Riool EnZo BV is een adviesbureau ontstaan uit jarenlange ervaring en biedt ondersteuning aan bij diverse
beheerwerkzaamheden op het gebied van riolering. Wij richten ons op opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies,
rijksdiensten, waterschappen, etc.. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en houden wij van korte lijnen. Niet alleen
richting onze klanten middels persoonlijk contact, maar tevens onderling binnen het team.

Wat zoeken wij?
Om de toenemende klantvraag het hoofd te kunnen bieden zijn we op zoek naar een Adviseur Riolering. In deze functie
ondersteun en adviseer je verschillende soorten opdrachtgevers zoals gemeentes, aannemers en bedrijven bij het opstellen,
implementeren en uitvoeren van alle mogelijke riolerings- en (grond) waterplannen. Echter, de functie vraagt meer dan
alleen een inhoudelijk goede adviseur. Je hebt namelijk ook de capaciteit om de vragen van opdrachtgevers te doorgronden
en daar naar te handelen. Je bent in staat samen te werken met een divers scala opdrachtgevers en collega’s, diverse
diensten te leveren en te werken op diverse locaties. Dit vraagt flexibiliteit en aanpakkend vermogen.

Wat zijn de taken?









Actualiseren van rioolbeheersysteem Kikker waarbij o.a. invoeren van revisies en inspectiegegevens;
Beoordelen van opleveringsinpecties en de objecttoestand van bestaande riolen volgens de NEN 3398;
Bepalen van maatregelen;
Opstellen van strategische (restlevensduur), tactische en operationele planningen;
Geef je vanuit jouw vak specialisme inhoudelijk advies bij de vorming van bestekken en aanbestedingsfase en
aanleveren van input voor Nota van Inlichtingen;
Begeleiding & Voorbereiding rioleringsprojecten die door externen worden uitgevoerd;
Opmaken van basisrioleringsplannen (BRP)
Maken van gemeentelijke rioleringsplannen (GRP), inclusief kostendekkingsberekeningen.

Wat vragen wij?







MBO/HBO niveau, bij voorkeur Civiele techniek;
Kennis van beheerprogramma Kikker is een pré;
Aangevuld met relevante cursussen o.g.v. stedelijk waterbeheer / rioolbeheer / Wegbeheer;
5 tot 10 jaar ervaring als adviseur in de rioleringsbranche (pre) en of weg- en waterbouw;
Ervaring met beheersystemen en ontwerpsystemen;
Je bent op de hoogte van huidige wet- en regelgeving omtrent beheer van riolering ben je communicatief vaardig,
ondernemend, innovatief en klantgericht.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie, met veel ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid in een kleine, maar snelgroeiende onderneming.
Wij bieden een marktconform salaris en investeren in jouw persoonlijke groei en loopbaan. Daarnaast bieden wij jou een
prettige werksfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijv. flexibele arbeidstijden, een auto, laptop en een
telefoon van de zaak.

Waar zijn wij gevestigd?
Je zult landelijk werken waarbij de standplaats voor deze functie Druten is.

Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Erik Arians, mob.nr. 06-50746121.
Heb je geen vragen en wil je gelijk op deze vacature reageren, stuur dan jouw motivatiebrief incl. CV naar
binnendienst@rioolenzo.nl

