Atab Civiele Techniek B.V. is een snelgroeiend en ambitieus bedrijf in Woudrichem. Wij richten ons
op het brede spectrum van civieltechnische projecten in (voornamelijk) West-Brabant. Wij staan
voor Passie, Professionaliteit en Samenwerking, en gaan door het vuur voor onze klanten.
Door onze aanpak krijgen wij steeds meer (vervolg)opdrachten, die we met net zo veel passie en
kwaliteit willen uitvoeren. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij altijd op zoek naar
kandidaten die ons team willen komen versterken.

Allround medewerker Civiele Techniek (M/V)
Heb jij enkele jaren ervaring als Civieltechnisch medewerker? Ben je flexibel en kun je werken in een
klein, hecht team én ben je aan een nieuwe uitdaging toe? Dan hebben wij de baan die je zoekt!
Wat bieden wij?
Een leuke afwisselende baan met brede verantwoordelijkheden. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring een marktconforme beloning. Je start in een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vast
dienstverband.
Bedrijfscultuur
Ons bedrijf bestaat uit 7 medewerkers die grotendeels zelfstandig werken aan uiteenlopende
(kortdurende) civieltechnische projecten. Ons team kenmerkt zich als resultaatgericht, betrokken en
informeel.
Jouw profiel
• Je hebt een afgeronde MBO-, of HBO-opleiding Civiele Techniek
• Je hebt enkele jaren werkervaring
• Kennis van en ervaring met de RAW-systematiek
• Ervaring met AutoCAD
• Ervaring met de NLCS
• Je bent bekend met of hebt ervaring in het werken voor gemeenten
• Je kan goed samenwerken, en bent open en eerlijk in je communicatie
• Je bent resultaat- en klantgericht
• Je bent woonachtig in de regio West-Brabant
• Je beschikt over een rijbewijs en bent in het bezit van een (eigen) auto of motor
Werkvoorbereiding
Als werkvoorbereider zorg je ervoor dat de openbare ruimte optimaal en duurzaam wordt ingericht.
Het is jouw taak om te ontwerpen, te construeren en te calculeren zodat een volledig beeld ontstaat.
Ook het bestek opstellen en het maken van ramingen voor kredietaanvragen hoort daarbij.
Daarnaast adviseer je op technische en gedetailleerde uitwerking bij stedenbouwkundige,
inrichtings-, verkeers- en cultuurtechnische plannen.
Contactinformatie
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arend Groeneveld,
tel. 0183-820368
Solliciteren?
Denk je dat jij de passende man/vrouw voor deze functie in ons team bent, solliciteer via
betsie@atabnl.com

