
Transform
your world

Wat ga je doen?
Arcadis verzorgt veel wegverhardingsonderzoeken en -adviezen 
voor verschillende klanten over het hele land, waaronder 
Rijkswaterstaat en aannemers. Daarnaast worden wij ook 
steeds meer gevraagd om onze kennis en kunde in te zetten in 
projecten in het buitenland.
Als verhardingsadviseur werk je aan verschillende uitdagende 
projecten en ben je betrokken bij de volgende werkzaamheden:
• Het adviseren en berekenen van verhardingsconstructies in 

zowel asfalt- en betonverhardingen in relatie tot levensduur 
en maatregelen met betrekking tot het onderhoud. Dit doen 
wij aan de hand van inspecties en metingen al dan niet met 
behulp van benodigde software;

• Het adviseren aan de opdrachtgever omtrent het toepassen 
van de benodigde materialen en/of opbouw van 
verhardingsconstructies;

• Het uitwerken van verschillende meetgegevens tot een 
passend advies;

• Contacten onderhouden met de opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en adviseurs.

Jouw team, dat uit een goede mix van mannen en vrouwen 
bestaat, is onderdeel van de adviesgroep Asset Management 
Wegen en werkt in het gebied van “Operate & Maintain” in de 
infrastructuur.

Nieuwsgierig naar projectvoorbeelden? Hieronder geven we er 
een aantal waar we als team momenteel aan werken:
• De langjarige opdracht Steunpunt Wegen van 

Rijkswaterstaat brengt veel kleine en grote 
verhardingsvragen die in de diverse grotere projecten spelen 
bij ons en vraagt om specifieke expertise;

• De diverse grote areaalonderzoeken van Rijkswaterstaat en 
gemeentes vragen om groot onderhoudsadvies. Wij zijn 
marktleider op dit gebied en dit zijn opdrachten waar je je 
tanden in kunt zetten;

• Verhardingsconsultancy. Wij krijgen steeds meer vragen van private 
partijen die asfalt toepassen of asfalt in beheer hebben, waarbij een 
complex probleem moet worden opgelost.

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar een medior wegverhardingsadviseur. Heb je al 
verhardingskennis opgedaan, werk je graag in teamverband, breng je 
graag frisse ideeën in en lever je graag een kwalitatief hoogstaand 
product? Dan is deze rol voor jou! Ook als je starter bent kan je reageren.
 
Competenties verhardingsadviseur
• HBO/WO werk en denkniveau, bij voorkeur richting civiele techniek;
• Interesse in de wereld van asset management en infrastructuur;
• Kennis van verschillende rekenprogramma’s zoals CARE, OIA, Vencon 

etc;
• Leergierig, proactief en interesse in de nieuwste ontwikkelingen;
• Sociaal en communicatief sterk en een echte teamplayer;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Interesse?
Bekijk de vacature en solliciteer op: https://careers.arcadis.com/
job/45481/Adviseur-wegverhardingen

‘WAAR JE OOK WERKT, WAT JE OOK DOET, BIJ ARCADIS DRAAG JIJ BIJ 
AAN HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN LEVEN. 

  ‘IMPROVING QUALITY OF LIFE’ IS WAT ONS VERBINDT EN INSPIREERT.’

Adviseur wegverhardingen
Ga jij onze klanten adviseren over  
asset management op het gebied van 
infrastructuur?

Arcadis. Improving quality of life.
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