We zoeken versterking voor ons team in het kantoor te Beringen:

Bouwkundig ingenieur
Functie
Bouw mee aan de mooiste omgevingsprojecten samen met onze landschapsarchitecten en
tekenaars. Je hebt een duurzame visie op de creatie van publieke ruimte, infrastructuur en
waterbeheer. Uiteraard ken je de geldende regelgeving om de riolerings- en wegenontwerpen
vorm te geven. Daarnaast zorg je voor de uitwerking van hydraulische en grondmechanische
berekeningen en werk je mee aan de opmaak van bestekken en meetstaten.
Je slaagt erin om een evenwicht tussen alle elementen te creëren waarbij je aandacht hebt voor
een innovatieve en duurzame aanpak op omgevingsaanleg.
Profiel
Je hebt een diploma van ingenieur bouwkunde op zak. Bovendien is jouw interesse in landschap
en infrastructuur groot en volg je graag de nieuwigheden op om zo ook jouw eigen expertises
verder uit te bouwen. Je communiceert duidelijk met de klant over zijn project.
Aanbod
Je komt terecht in een klein team waar nauw wordt samengewerkt. Voor jouw projecten kan
je steeds een beroep doen op de bijna 300 experten in het kennisnetwerk van United Experts,
waar Het Beeld Van Morgen deel van uitmaakt. Je kan werken in een ondernemend bedrijf
van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor plezier. Je kan rekenen op een professionele
ondersteuning, een opleidingstraject en een motiverend loonpakket of ontdek onze troeven
hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Of via deze knop:

Profiel

Starter
1-3 jaar ervaring

Interesses

Infrastructuur
Wegenis & riolering
Landschap & omgeving

Jouw dna

Betrouwbaar
Flexibel
Nauwkeurig

Studie

Ingenieur bouwkunde

Plaats tewerkstelling
Koolmijnlaan 201,
3582 Beringen

Beschik je nu nog niet over al de gevraagde competenties, maar ben je er van overtuigd dat
je ze wel snel zal kunnen verwerven mits een opleidingstraject - dan kijken we ook uit naar
jouw sollicitatie.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Frank Caers.
Wie zijn we?
Het Beeld Van Morgen, een merk van United Experts, is een partner voor innovatieve groen- en
infrastructuurprojecten. Samen met de ondernemingen en overheden willen we het beeld van morgen
creëren dat hun visie en strategie versterkt, maar ook een duurzame en aangename (be)leefbare ruimte
vormt voor een volgende generatie. Meer informatie over Het Beeld Van Morgen vind je op
www.hetbeeldvanmorgen.be.

