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FUNCTIEOMSCHRIJVING ONTWERPLEIDER WEGINSTALLATIES

Optimus Advisering is een dynamische en innovatieve organisatie en laat zich niet beperken door alleen
standaard oplossingen. We zijn gericht op het ondersteunen van projectorganisaties op het gebied van
Infrastructurele werken en Energie. Of het nu gaat om een advies voor het opzetten van een project-, werk-, of
kwaliteits- of andere plannen, de ondersteuning van uw team met aanvullende kennis op uw project, of voor
het realiseren van een geheel ontwerp.
Optimus Advisering biedt een breed pakket aan diensten om u hierin te ondersteunen. De professionals van
Optimus Advisering worden ingezet bij diverse opdrachtgevers op toonaangevende projecten en beschikken
dan ook over een brede kennis welke niet alleen op techniek is gericht maar ook hebben zij kennis van de
wensen en behoefte van de opdrachtgevers in deze wereld. Bovendien kunnen zij, door de jarenlange
samenwerking, als het team snel inspelen op uw specifieke wensen en is daardoor snel inzetbaar op uw
project.
Functie-eisen en kerncompetenties:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis en kunde van alle weg gerelateerde installatieonderdelen (waaronder DVM) op hoofdniveau.
Hierbij valt te denken aan:
o Voedingen (kabelberekeningen ed.);
o Openbare verlichting;
o Wegsignalering (MTM);
o Verkeersregelinstallaties en toerit doseerinstallaties
o Gladheidmeldsystemen
o Dynamische Route Informatie Panelen;
o Transmissie;
o Camerasystemen;
o Verkeerskunde (richtlijnen bewegwijzering/signalering);
o Enige kennis van de LTS (Landelijke tunnelstandaard);
o Systemen in de verkeerscentrale ;
Minimaal ervaring in één weginfraproject op niveau
Actieve en positieve werkhouding
Focussen op de planning en prioriteiten
Focussen op projectdoelstellingen
Sociaal vaardig en enthousiast
Pragmatisch
In voorkomende situatie meer doen dan innen het takenpakket valt
Een innovatieve houding en werkwijze
Initiatief tonen
Doorzettingsvermogen
Improvisatie en schakelvermogen
Cognitief leervermogen (nieuwe informatie en ideeën snel opnemen en deze effectief inzetten)

Functieomschrijving:
•
•
•
•
•

Kennis en kunde en beheersen van het contract en normen en richtlijnen
Het begrijpen van de eisen en wensen van de klant
Het goed beheersen van risico’s en kansen
Het kunnen aansturen en motiveren van een engineeringsteam
Het verzorgen van een ontwerp conform de geëiste processen (bijvoorbeeld systeemengineering)
binnen de gestelde tijd, kwaliteit en budget
Optimus Advisering B.V. gespecialiseerd in elektrotechnisch advies op het gebied van infrastructurele werken en energie
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•

•
•

Het opzoeken van efficiëntie slagen binnen het contract o.b.v. planning en geld door middel van:
o Het slim (laten) engineeren van een installatie op basis van een specificatie conform de
gewenste richtlijnen, normen en wensen van een klant. Hierbij maximaal gebruik makend van
de vrijheden van gestelde eisen en specificaties en (nieuwe) marktontwikkelingen
o Het altijd zoeken naar betere oplossingen dan een vorig ontwerp, gebruik makend van eigen
inbreng, internet, collegae, netwerken, leveranciers e.d.
Het goed kunnen overleggen met het uitvoeringsteam en andere disciplines
Altijd op weg zijn naar een oplossing

Maar vooral:
Begrijpen dat jouw deel van het ontwerp een onderdeel is van een groter geheel
af is, maar wel af moet

Een ontwerp nooit volledig

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een ‘ warm bad’ met aandacht voor de medewerkers
Prettige collegae Optimisten, die elkaar graag helpen met kennisdeling en ondersteuning waar
mogelijk.
Maandelijkse bijeenkomsten om met collegae ideeën uit te wisselen
Mooie projecten in de infra waar jij met Optimus het verschil kan maken
Afwisselend en uitdagend werk door de koppeling van projecten en bedrijfsmanagement
De mogelijkheid om daadwerkelijk mee te bouwen aan Optimus Advisering en in het bijzonder de
afdeling operations
Een dynamische, pragmatische omgeving waar het behalen van een einddoel belangrijker is dan
processen
Mogelijkheden voor interne en externe opleidingen
Veel zelfstandigheid, vrijheid en ruimte voor zelfontplooiing en nieuwe ideeën
Ruimte voor eigen inbreng die wordt gestimuleerd en gewaardeerd
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