
	  

Project	  Coördinator	  Infra	  (M/V)	  
	  
	  

Gedin	  B.V.	  
Gedin	  is	  een	  compact	  en	  dynamisch	  ingenieursbureau.	  Het	  bedrijf	  ondersteunt	  aannemers	  en	  
overheden	  op	  het	  	  gebied	  van	  management	  van	  bouwprojecten	  in	  de	  infra-‐,	  civiele-‐	  en	  milieusector.	  
We	  zijn	  vooral	  gericht	  op	  omvangrijke	  multidisciplinaire	  projecten	  binnen	  de	  infra	  sector.	  Binnen	  	  
deze	  projecten	  werken	  we	  aan	  uiteenlopende	  opdrachten	  en	  vervullen	  we	  een	  diversiteit	  aan	  rollen.	  	  
	  
Bij	  Gedin	  krijg	  je	  kans	  om	  jezelf	  te	  ontwikkelen	  en	  de	  rollen	  te	  vervullen	  die	  bij	  jou	  passen.	  Wij	  gaan	  
uit	  van	  jouw	  talenten,	  potenties	  en	  toegevoegde	  waarde	  voor	  ons	  bedrijf	  en	  onze	  opdrachtgevers.	  
Het	  is	  om	  deze	  reden	  dat	  we	  geen	  uitgebreide	  functieomschrijvingen	  vaststellen.	  	  
	  

Wat	  kom	  je	  doen?	  
Als	  Project	  Coördinator	  ben	  je	  een	  “duizendpoot”	  in	  de	  projectorganisatie	  van	  een	  omvangrijk	  
infraproject.	  Je	  biedt	  organisatorische-‐	  (coördinerend)	  en	  inhoudelijke	  (uitvoerend)	  ondersteuning	  
ten	  behoeve	  van	  het	  realiseren	  van	  infrastructureel	  project.	  Je	  adviseert	  op	  het	  gebied	  van	  
werkvoorbereiding	  en	  uitvoering	  en	  coördineert	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  realisatie	  van	  het	  
werk.	  De	  infrastructurele	  werken	  variëren	  van	  grond-‐,	  weg-‐	  en	  waterbouw	  tot	  beton-‐	  en	  staalbouw.	  	  	  
De	  Project	  Coördinator	  heeft	  een	  coördinerende	  functie	  en	  springt,	  waar	  nodig,	  uitvoerend	  bij.	  Hij	  of	  
zij	  kan	  gezien	  worden	  als	  de	  verbindende	  schakel	  tussen	  de	  werkvoorbereider,	  uitvoerder	  en	  de	  
projectleider.	  	  
	  

Waarom	  zoeken	  wij	  jou?	  	  
Je	  hebt	  een	  gedreven	  en	  enthousiaste	  persoonlijkheid.	  Je	  hebt	  bij	  voorkeur	  reeds	  enige	  ervaring	  met	  
werken	  op	  een	  integraal	  civiel-‐	  en	  infrastructureel	  project	  en	  kennis	  van	  processen	  binnen	  
multidisciplinaire	  infrastructurele	  projecten.	  
Je	  bent	  organisatiebewust,	  communicatief	  sterk	  en	  ziet	  kansen	  in	  uitdagingen.	  Als	  teamspeler	  weet	  
je	  mensen	  om	  je	  heen	  te	  motiveren	  en	  voel	  je	  je	  comfortabel	  in	  een	  ambitieuze	  werkomgeving.	  	  
Je	  ziet	  er	  meerwaarde	  in	  om	  te	  werken	  bij	  een	  jong	  ingenieursbureau	  welke	  je	  de	  ruimte	  en	  
mogelijkheden	  geeft	  om	  je	  zowel	  persoonlijk	  als	  professioneel	  te	  ontwikkelen.	  Een	  grote	  mate	  van	  
vrijheid	  bij	  de	  uitvoering	  van	  je	  werkzaamheden	  in	  combinatie	  met	  professionele	  begeleiding	  zie	  je	  
als	  een	  pré.	  	  
Ten	  slotte	  beschik	  je	  over	  HBO	  werk-‐	  en	  denkniveau	  en	  bij	  voorkeur	  een	  afgeronde	  opleiding	  op	  het	  
gebied	  van	  civiele	  techniek	  en/of	  bedrijfskunde.	  
	  

Interesse?	  
Is	  je	  interesse	  gewekt?	  Heb	  je	  vragen?	  Stuur	  je	  reactie	  naar	  info@gedin.nl	  ten	  name	  van	  Karel	  
Minnema	  en	  onder	  vermelding	  van	  “Vacature	  Project	  Coördinator	  Infra”.	  	  


