
Transform
your world
Wat ga je doen?
Jij bent als senior adviseur verkeer de spil in de infrastructurele/ 
mobiliteitsvraagstukken van onze opdrachtgevers. Je denkt vanuit de 
opdrachtgever en adviseert naar hun behoefte of daar voorbij. Kijkend 
naar het grote geheel pak jij mobiliteits-/ verkeersvraagstuk op en 
geef je advies over een efficiënte en veilige inrichting van de openbare 
ruimte. 
 
Je leidt je eigen projecten op het gebied van verkeer of bent 
onderdeel van een projectteam waarin jouw kennis essentieel is. 
Projecten die jij leidt of waarbij je betrokken bent zijn snelfietsroutes, 
aanleg van rondwegen, herinrichting van bestaande infrastructuur of 
inrichting van industriële terreinen, planstudies, MER-trajecten en 
ruimtelijke ordening vraagstukken.
 
Je werkt in je projecten samen met onze verkeerstechnische 
ontwerpers en verkeerskundige adviseurs, maar ook met de 
civieltechnische projectleiders en ontwerpers in het team. Daarnaast 
zie jij het als een uitdaging om de aanvullende markt te verkennen en 
te verzilveren. Hierbij ligt jouw focus op Zuid-Nederland.
 
Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn: 
• Het adviseren van onze klanten over verkeerskundige 

vraagstukken;
• Het inhoudelijk aansturen van onze verkeerstechnisch ontwerpers;
• Samenwerken met en inhoudelijk adviseren van verkeerskundige 

adviseurs in het team;
• opstellen en vervaardigen van rapportages;
• het vertalen van onderzoek, zoals verkeerstellingen of COCON-

berekeningen, naar concrete oplossingen.

Over de afdeling waar jij komt te werken: 
Onze afdeling Urban Design & Real Estate is een mix van 
professionals. Wij houden ons bezig met de inrichting van de 
openbare ruimte en advisering op het gebied van assetmanagement 
voor vastgoed. Jouw werkgebied bevindt zich binnen het deel ‘Urban 
Design’ van onze adviesgroep. Deze groep houdt zich bezig met alles 
wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Denk hierbij aan 
projecten vanaf initiatieffase, zoals verkeerstechnisch schetsontwerp, 
tot en met de uitvoeringsbegeleiding van onze plannen.

Wat vragen wij?
Wij zoeken een collega die voldoet aan de volgende eisen: 
• Een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van verkeer en 

vervoer of mobiliteit;
• 15 jaar aantoonbare ervaring als adviseur verkeer en projectleider;
• ervaring met planologie is een pre;
• je bent precies in je werk, oprecht en dynamisch;
• je bent toekomstgericht en houdt ervan om resultaat te behalen voor 

de klant en voor Arcadis.

Interesse?
Bekijk de vacature en solliciteer op: https://careers.arcadis.com/
job/45581/Senior-adviseur-verkeer  

‘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.’

Senior adviseur verkeer  
Geef jij als verkeerskundig adviseur advies 
over de inrichting van de openbare ruimte? 

Arcadis. Improving quality of life.

https://careers.arcadis.com/job/45581/Senior-adviseur-verkeer
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