
Transform
your world
Wat ga je doen?
Als werktuigbouwkundig adviseur assetmanagement ben jij dagelijks 
betrokken bij de afweging van kosten, baten en risico’s die 
samenhangen met de infrastructurele objecten in Nederland en 
daarbuiten. Je analyseert de oorzaak van gebreken, je kwantificeert 
de risico’s voor de klant en je adviseert over beheersmaatregelen en 
prioritering. Jouw advies en aanbevelingen leiden tot een strategische 
bijdrage aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur en tot 
het maken van afwegingen tussen nieuwbouw of verbouw en het 
optimaliseren van budgetten voor de komende jaren. Daarbij zijn 
digitale oplossingen zoals BIM en Data analyse zeer belangrijk.

Binnen het team Assetmanagement Infra Objecten en Installaties 
richten wij ons vooral op de Operate & Maintain fase van de 
gebouwde infrastructurele assets. Je kunt hierbij denken aan bruggen, 
viaducten, tunnels, spoor gerelateerde objecten en vliegvelden.

Nieuwsgierig naar dynamische en actuele projecten waar jij je energie 
voor kunt inzetten? Hieronder geven we er een aantal waar we als 
team momenteel aan werken: 
• Adviseren en inspecteren met betrekking tot beheer- en onderhoud 

van alle kunstwerken rondom het IJsselmeer (Prestatiecontract 
IJsselmeergebied), Maeslant- & Hartelkering (SHERPA) en 
beweegbare objecten Zuid-Holland;

• Constructieve berekeningen voor infrastructurele knooppunten als 
Hoevelaken, ZuidasDok en diverse provincies en gemeenten;

• Risicoanalyses en inspecties van een groot areaal aan vaste en 
beweegbare objecten zoals sluizen, bruggen en stuwen in Nederland 
en Vlaanderen;

• Advisering voor vervoersbedrijven zoals ProRail, RET en MET;
• Energiescans diverse tunnels, bruggen en sluizencomplexen;
• Kunstwerk- en Verhardingsadviezen Schiphol;
• IAK2020-B met alle tunnels en beweegbare objecten zoals de 

Zeesluizen bij IJmuiden;
• Advisering Vlaamse Tunnels (BIM / Veiligheidsdossiers en 

Renovatiedossiers).

Wat vragen wij?
analyses uit te voeren. Ook wil jij je verder ontwikkelen in het werkveld 
asset management, nationaal en internationaal.
 
Daarnaast:
• Je hebt een afgeronde hbo/wo opleiding werktuigbouwkunde;
• Je wilt je (verder) ontwikkelen binnen de risicoanalyse methodieken 

(FME(C)A, CRIAM, RCM) en beoordeling van (constructieve) 
veiligheidsaspecten;

• Je wilt je verder ontwikkelen met BIM modellen en data analyse;
• Je hebt ervaring met Microsoft Office;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal;
• Maar vooral: je wilt je ontwikkelen als projectleider of adviseur binnen 

de infrastructurele asset management.

Interesse?
Bekijk de vacature en solliciteer op: https://careers.arcadis.com/
job/45501/Junior-adviseur-assetmanagement-werktuigbouwkunde 

‘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.’

Junior adviseur 
assetmanagement 
(werktuigbouwkunde)
Ben jij de werktuigbouwkundig adviseur 
voor onze klanten op het vlak van 
assetmanagement binnen infrastructuur?

Arcadis. Improving quality of life.
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