
Transform
your world
Wat ga je doen?
De adviesgroep Wegen en Railontwerp houdt zich bezig met het 
realiseren van (internationale) integrale infraprojecten. Onze 
projecten lopen vanaf de vroege planfase tot aan de uitvoering. 
Binnen het team zijn wij actief met producten van schetsontwerp tot 
een uitvoeringsontwerp tot vraagspecificaties voor geïntegreerde 
contracten (UAV-gc). Ook besteden we veel aandacht aan processen 
en ontwikkelingen als SE, BIM en digital en is dit integraal onderdeel 
van de functie. Wij zoeken iemand die wil meewerken en -denken bij 
de uitdagingen van deze tijd en de beoogde groei te realiseren. 
Voorbeelden van onze projecten:
• Verbreding A27 traject Houten-Hooipolder, een tracé van 47 

kilometer met daarin de Merwedebrug, de Hagesteinsebrug en 
Keizersveerbrug.

• Parallelstructuur Gouda A12, er kwamen 2 nieuwe wegen bij: de 
extra Gouwekruising en de Moordrechtboog.

• N35 Zwolle-Wijthmen, aanleg van twee rijstroken en gedeeltelijke 
verlegging N35.

• A2 Het Vonderen-Kerensheide
• HOV Westtangent

Binnen dit soort projecten vervul je de rol van ontwerpleider of 
eindverantwoordelijke voor het (weg)ontwerp. Ook werk je nauw 
samen met de andere disciplines binnen de divisie Infrastructuur en 
ben je (mede)verantwoordelijk voor de juiste afstemming op de 
raakvlakken. Samen met het team zorg je voor de totstandkoming 
van een ontwerp of een contract. Uiteraard werk je conform de 
(kwaliteits-)eisen van de opdrachtgever. Je treedt op als adviseur naar 
de directe opdrachtgevers en stemt de uitkomsten hiervan af met de 
ontwerpers in Nederland en met onze collega’s in de Global 
Excellence Centers. De klanten van de adviesgroep zijn 
Rijkswaterstaat, ProRail, lightrailbedrijven, provincies, gemeenten en 
aannemers.
 
Verder verwachten we dat je naast deze inhoudelijke bijdrage een 
belangrijke rol speelt in de kennisontwikkeling en digitalisering van de 
werkwijzen van het team. Dit doe je door je kennis en ervaring te 
delen, zowel binnen als buiten de projecten en de junioren te 

begeleiden en coachen in hun ontwikkeling. Samen met de andere 
teamleden zorg jij ervoor dat het team gesteld staat voor de 
ontwikkelingen die plaatsvinden in de markt zoals de digitalisering, 
globalisering en duurzame samenleving.

Wat vragen wij?
We zoeken een ontwerpleider die in staat is om collega’s te motiveren en 
te coachen en het team daarmee verder te ontwikkelen. Je combineert 
inhoudelijke kennis met sociale vaardigheden.
Jouw profiel: 
• Aantoonbaar minimaal hbo werk- en denkniveau en een opleiding in de 

richting civiele techniek of Infrastructuur.
• Minimaal 5 jaar werkervaring (projectmatig) in infrastructuurprojecten 

op het gebied van wegontwerp, railontwerp en/of lead engineer. 
• Ervaring met ontwerpsoftware zoals Civil, Infraworks, OpenRoads of 

Novapoint. 
• Ervaring met SE is een belangrijke pre. 
• Kwaliteit en planningsbewaking zijn voor jou vanzelfsprekend.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing 

van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Interesse?
Bekijk de vacature en solliciteer op: https://careers.arcadis.com/
job/45361/Ontwerpleider-wegontwerp 

‘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.’

Ontwerpleider wegontwerp
Als ontwerpleider wegontwerp ben je 
eindverantwoordelijk voor het (weg)ontwerp 
in (internationale) integrale infraprojecten. 

Arcadis. Improving quality of life.
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