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Senior Adviseur civiele techniek 

De organisatie 
Ruimte. Dat is essentieel…  

Innovatieve oplossingen en de beste ideeën ontstaan als er ruimte is om na te denken. Ruimte om voor kwaliteit te gaan. 
Dat is onze overtuiging.  

Bij Corvus Infra nemen we die ruimte om na te denken. Naar buiten starend komen we tot doordachte oplossingen en 
adviezen. Vanuit kantoor kijken we naar de twee zwarte kraaien die hun nest hebben gebouwd op de schoorsteen van 
de buurman. Deze twee kraaien, in het Latijns ook wel corvus, staan symbool voor onze manier van werken. Voor 
kwaliteit; voor innovatieve oplossingen en doordachte adviezen.  

Wie wij zijn  

Wij zijn een jong advies- en ingenieursbureau waar dagelijks een team van 7 personen bezig is met het inrichten en 

beheren van de openbare ruimte. Dit doen wij veelal voor Nederlandse gemeenten en provincies. Zo’n 95% van onze 

opdrachtgevers zijn projectleiders en beheerders van de afdeling Openbare Ruimte of vergelijkbaar. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de openbare ruimte. De ruimte waar jij en ik dagelijks gebruik van 

maken, onze leefomgeving.  

Als adviesbureau adviseren wij onze opdrachtgevers bij het inrichten en beheren daarvan. Zo ontwerpen wij 

bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, bedenken wij oplossingen tegen het vele regenwater en maken wij 

werkomschrijvingen om een aannemer te kunnen contracteren. 

Onze ambitie is om door te groeien naar een omvang van maximaal 15 personen, zodat de platte organisatiestructuur en 
de korte communicatielijnen gehandhaafd kunnen blijven. 

De functie 
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een zelfstandig Senior Adviseur civiele techniek.  

De werkzaamheden 
Als Senior Adviseur civiele techniek adviseer je onze opdrachtgevers op het gebied van het inrichten en beheren van de 
openbare ruimte. Je hebt kennis van de diensten en de toepassingsmogelijkheden ervan en je kunt dit in een 
adviesgesprek goed overbrengen. 

Dit betekent veelal dat je ideeën uitwerkt tot technische oplossingen. Deze oplossingen maak je concreet door ze 
zelfstandig of in teamverband uit te (laten) werken in bijvoorbeeld een ontwerp en contract. Met jouw kennis en 
ervaring help je onze junior en medior adviseurs om naar een hoger niveau te groeien.  

Daarnaast zie je het als een uitdaging om een actieve bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van ons bedrijf.  

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

Opstellen en controleren van ontwerpen; 

Opstellen en controleren van adviesrapportages en contractdocumenten;  

Verzorgen en begeleiden van aanbestedingstrajecten; 

Verzorgen van workshops en trainingen; 

Communicatie met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers; 

Acquisitie en relatiebeheer voor het werven van nieuwe opdrachten.  
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Jouw profiel 
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau civiele techniek of gelijkwaardig aangevuld met relevante cursussen. 
Daarnaast heb je minimaal 10 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie en breng je (bij voorkeur) een zakelijk 
netwerk mee. 

Van de Senior Adviseur civiele techniek verwachten wij het volgende: 

Een afgeronde HBO opleiding in Civiele Techniek (of gelijkwaardig); 

Ervaring met Autocad en NLCS; 

Kennis en ervaring met RAW en UAV-GC; 

Kennis en ervaring met BPKV-methodieken; 

Zelfstandig en proactief; 

Kwaliteit- en resultaatsgericht; 

Gemotiveerd en een hands-on mentaliteit; 

Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.  

Ons aanbod 
Een uitdagende, afwisselende functie met veel ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid in een groeiende onderneming.  

Wij bieden een marktconform salaris en investeren in jouw persoonlijke groei en loopbaan.  

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een goede balans tussen werk en privé (waaronder 
flexibele werktijden en 35 verlofdagen o.b.v. 40 uur), een lease auto, een laptop en een telefoon van de zaak.  

Standplaats 
Standplaats voor deze functie is Zevenaar.

Meer informatie 
Heb je interesse of wil je meer weten over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Sander Bekker, 
bereikbaar op 06 – 12 06 00 02. 

Solliciteren 
Wil je solliciteren naar de functie van Senior Adviseur civiele techniek? Stuur dan je motivatie met CV naar  
info@corvus-infra.nl en wie weet nodigen we je uit voor een kennismaking met Corvus Infra. 


