
Dura Vermeer is een onderneming in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening, die projecten in opdracht van derden en in eigen beheer 
ontwikkelt, realiseert en exploiteert. Dura Vermeer wil onderscheidend en vernieuwend te werk gaan en in samenwerking met partijen toonaangevende, 
integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.

Welkom in het team
Je werkplek is op ons kantoor in Rotterdam en je valt onder de regio zuidwest. Hier draaien we infra-projecten tot ongeveer 10 miljoen. Samen werken we 
aan mooie vraagstukken waar woorden als klanttevredenheid, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan.

Dit WorDt je job
Als EMVI Specialist werk je de vraag van de klant uit en haal je de juiste informatie op binnen de organisatie. Dit werk je uit in een winnend EMVI-plan, 
waarin je de technische informatie vertaalt naar een concrete, makkelijk leesbare en onderscheidende aanbieding voor de klant.  Hiervoor is een proac-
tieve houding en goede samenwerking met collega’s van groot belang.

Samen met je collega’s stel je de strategie op voor een winnend EMVI-plan. Naast het tekstuele gedeelte zorg jij ook voor de juiste vormgeving, 
aanvullende illustraties en data. Ook organiseer je reviews en je herschrijft de plannen als er wijzigingen zijn. De doorlooptijden van tenders zijn relatief 
kort (ongeveer 3 tot 6 weken), je moet dus snel kunnen schakelen en je weg te weten vinden binnen de organisatie.
 

Samen naar De top 3
Waar je kracht ook ligt, je gaat meebouwen aan onze ambitie: binnen 3 jaar een plek in de top 3 van vernieuwers in de bouw. Complexe projecten, werken 
met nieuwe technologieën, innovatief denken... Je kan veel en dat laat je bij ons zien. 

Wat breng je mee?
Je hebt van nature een winnaarsmentaliteit. Jij doet er alles aan om samen met je collega’s een tender te winnen. Om het winnende EMVI-plan op te 
stellen, heb je de juiste informatie nodig. Jij schroomt niet om de benodigde informatie te verzamelen bij je collega’s binnen de diverse disciplines. Jij stelt 
de juiste vragen en je vraagt ook door, zodat jij het voor de klant helder kunt presenteren. Om tot een goed plan te komen ben je ook in staat collega’s te 
voorzien van adviezen en ze te overtuigen waar nodig.
 
Verder heb je een enthousiaste en klantgerichte houding. Jouw werkwijze is te omschrijven als gestructureerd en overzichtelijk. Je hebt geen moeite met 
tijdsdruk en deadlines. Je kan het beste uit mensen halen om je doel te bereiken. Daarnaast bezit je de volgende aspecten: 
 Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een technische richting.
 Ten minste 3 jaar werkervaring op het gebied van communicatie binnen een technische omgeving.
 Werkervaring in het commercieel (her)schrijven en vormgeven van vakinhoudelijke teksten. Ook weet je hoe je plannen en/of producten 
 kunt verkopen.
 Een perfecte beheersing van de Nederlandse taal.
 Affiniteit met de techniek (technische opleiding niet noodzakelijk)

We hebben je veel te bieDen
Bij Dura Vermeer verdien je een goed salaris. Volgens onderzoek behoren we tot de betere betalers in de markt. Je salaris wordt elk jaar aangepast aan de 
uitkomst van ons eigen salaris-benchmark onderzoek. De extra’s zijn ook concurrerend. De meest waardevolle: je collega’s. Maar je krijgt ook een mooie 
pensioenregeling en goede balans tussen werk en privé. En verder? Aan alles, van opleiding tot vakantieregeling, wordt gedacht. 

Zin in een goede carrièremove?

Maak van onderstaande link een kopie als je direct wilt solliciteren.

https://www.duravermeer.nl/werken-bij/solliciteren?positionId=a0t1p000009hzWsAAI&mediaChannel=a0n2400000121gYAAQ&jobImage=327


