Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) werd in 2003 opgericht door de Vlaamse
regering. BAM nv is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de Oosterweelverbinding.
Dit project is onderdeel van het Masterplan 2020 dat met een multimodale en geïntegreerde aanpak
staat voor het garanderen van de bereikbaarheid van de stad en de haven, het verbeteren van de
leefbaarheid en het verhogen van de verkeersveiligheid in de Antwerpse regio.
De Oosterweelverbinding vormt één van de grootste en meest uitdagende infrastructuurprojecten in
Europa voor de komende jaren. Door middel van o.a. een tunnel onder de Schelde, tunnels onder het
Albertkanaal en nieuwe op- en afritten moet de verkeersknoop in deze regio ontward worden.
De meest vooruitstrevende technieken inzake tunnelbouw, waterbouwkunde en elektromechanica
zullen daarbij toegepast worden.
De voorbereidingen van dit project zijn in volle gang. BAM nv is daarom dringend op zoek naar een
verdere versterking van haar team met:

PROJECTLEIDER(S)
JE ROL:
In het kader van de uit te voeren studies verzorg je de opmaak, het nazicht en de begeleiding van de
ontwerpen, de opmaak van vergunningsaanvragen, en het uitwerken en afhandelen van procedures.
Je zorgt ook voor de opvolging van aanbestedingsprocedures, de analyse van offertes, en je staat in
voor de bewaking van de kostprijs van projecten in ontwerpfase. Je overlegt met stakeholders,
nutsmaatschappijen, betrokken bedrijven en omwonenden. Je werkt faseringen en minderhinder
plannen uit in overleg met de mobiliteitsexpert.
In het kader van de werfopvolging plan, adviseer en coördineer je de projecten om de kwaliteit en
de conformiteit ervan te verzekeren en ervoor te zorgen dat alle procedures vlot worden
afgehandeld. Je zorgt voor de opvolging van (werf)vergaderingen en controleert de kwaliteit en
correctheid van de werken.
Je organiseert de veiligheidscoördinatie op de werven van BAM en houdt toezicht op de activiteiten
van de externe veiligheidscoördinatoren.
Je controleert technische voorstellen, attesten en andere documenten met betrekking tot de
uitvoering der werken en zorgt voor de financiële opvolging van het project.
Je voert deze taken uit onder leiding van een senior projectleider, in samenwerking met de andere
leden van het ontwerpteam en eventueel externe partijen. Een aantal projecten leid je ook
zelfstandig.

JE PROFIEL:








Je beschikt over een Master Burgerlijk ingenieur, met bij voorkeur 5 jaar relevante
werkervaring of een Master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring met veiligheidsaspecten is een voordeel.
Je beschikt over een grote dosis aanpassingsvermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht.
Je bent detail-, kwaliteits- en resultaatsgericht met veel zin voor verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid.
Professionele betrouwbaarheid en integriteit zijn evidenties voor jou.
Je hebt kennis van het Office pakket, internet en e-mail toepassingen plus taakgebonden
softwarepakketten.

AANBOD:




Een boeiende job in een team van experten. Een zeer gevarieerde functie met veel
autonomie en uitgebreide leer- en groeikansen.
Meewerken aan een omvangrijk, uniek en cruciaal maatschappelijk project.
Een contract van onbepaalde duur, met een marktconform salaris. Relevante ervaring wordt
gehonoreerd. Een groeps- en hospitalisatieverzekering en een gezinsvriendelijk werkklimaat.

INTERESSE?
Verstuur je motivatiebrief en CV naar: ria.lameir@bamnv.be
Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Ria Lameir via:
ria.lameir@bamnv.be of 03/328.80.93
Je kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld!

