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VACATURE  
Toezichthouder/werkvoorbereider riolering/civiel  
 

InRIO groeit en zoekt versterking voor het cluster toezicht/werkvoorbereiding! Je primaire taak is het 

houden van toezicht bij projecten in heel Nederland, meestal bij gemeenten. Tijdens wachtmomenten 

en tussen de toezichtklussen door ondersteun je de werkvoorbereiders met diverse werkzaamheden.  

Werkzaamheden 

Toezicht, directievoering en behandelen proefstukken: 

• toezicht houden of directie voeren bij maatregelen aan riolering zoals: aanleg, CIPP relining, put- en 

leidingreparaties, reinigen, frezen en inspecteren. Eventueel ook bij o.a. water, groen en wegen 

projecten via zusterbedrijf Ergata (je bent flexibel met je inzetbaarheid en bij meerdaagse 

toezichtklussen overnacht je soms in een hotel met eigen kamer); 

• voorbereiden, bijwonen, notuleren en uitwerken van bouwvergaderingen; 

• voeren bestekkenadministratie, controleren termijnen en meer- en minderwerk staten; 

• controleren opleveringsdocumenten, metingen, testresultaten en beoordelen opleveringsinspecties; 

• communicatie binnen het team, met de opdrachtgevers, aanwonenden en de uitvoerende partij(en); 

• meewerken aan het zorgvuldig verwerken van proefstukken CIPP liners (fotograferen, verzendklaar 

maken en het verwerken van de laboratoriumresultaten). 

 

Ondersteunen bij maken maatregelplannen, ontwerp, voorbereiden contractdocumenten en adviezen:  

• uitvoeren werkopnames en voeren overleggen (intern/extern); 

• beoordelen rioolinspecties, bepalen ontwerpparameters bij rioolrenovatie, maken constructieve 

berekeningen CIPP, ontwerp riolering en verkeersmaatregelen; 

• maken maatregelenplannen en civieltechnische bestekken in RAW systematiek voor rioolrenovatie, 

reconstructie, onderhoud en reparatie, bijlagen en maken tekeningen in Microstation; 

• maken en toetsen bestekramingen, inschrijfstaten, V&G plannen, plannen van aanpak; 

• maken van en werken met gecompliceerde formules en koppelbestanden in Excel.   

 

Wij vragen: 

• minimaal mbo4 werk- en denkniveau met een passende opleiding op het vakgebied (deeltijdstudenten 

civiele techniek of watermanagement bbl4 of hbo komen ook in aanmerking voor de functie); 

• interesse in werken bij een gespecialiseerde, groeiende, dynamische en klantgerichte organisatie; 

• collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk); 

• aantoonbare ervaring met RAW 2015 systematiek en UAV 2012, kennis van UAV-GC is een pré; 

• een gemotiveerde en integere collega die respectvol met iedereen om kan gaan; 

• nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, goede tekstuele vaardigheid (NL); 

• kennis van vreemde talen: Engels mondeling en schriftelijk, Duits mondeling; 

• kennis van en ervaring met vrij vervalriolering, rioolinspectiesystematiek en rioolrenovatie is een pré; 

• ervaring met beheersoftware zoals Kikker en handigheid met formules en macro’s in Excel is een pré; 

• ervaring met RAW bestekkensoftware en tekenprogramma’s zoals Microstation is een pré; 

• geldig rijbewijs B en minimale leeftijd 18 jaar. 

 

Wij bieden: 

• een collegiale, inspirerende en kennisrijke werkomgeving bij een toonaangevend adviesbureau voor 

rioolbeheer en rioolrenovaties (werkplek in Heumen bij Nijmegen); 

• veel ruimte voor innovatie en kennisontwikkeling, waaronder het volgen van cursussen; 

• een jaarcontract voor 32-38 uur per week met uitzicht op vast dienstverband (met mogelijkheid voor 

sparen van extra verlofdagen bij een 40-urige werkweek); 

• een salaris van maximaal EUR 3075 p/m (bij een 38-urige werkweek); 

• een bedrijfswagen (privékilometers voor eigen rekening); 

• gebruik van een mobiele telefoon, tablet en laptop; 

• een ruime werkgeversbijdrage voor pensioenopbouw; 

• een jaarlijkse bonus (afhankelijk van beoordeling en teamresultaat). 
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Meer informatie: 

Voor meer informatie neem je contact op met: Maarten van Valkenburg, projectleider/adviseur en teamleider 

bij InRIO, contactgegevens: +31(0)24-6639577 of +31(0)6-292 666 21 of kijk op onze website: www.inrio.nl. 

 

Solliciteren: 

Uw vrijblijvende sollicitatiebrief met CV en foto kunt u richten aan Maarten van Valkenburg, via het 

vertrouwelijke e-mailadres PenO@inrio.nl. Dit onder vermelding van vacaturenummer InRIO17-04.  

Ook als je niet helemaal aan de functieomschrijving voldoet, nodigen wij je uit om te solliciteren. Afhankelijk 

van je kennis en ervaring zetten we je direct in, of loop je de eerste periode mee met een ervaren collega 

toezichthouder (Frank van der Staal) en volg je een intern opleidingstraject. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  


