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"Wij adviseren,  ontwerpen en begeleiden. Je kunt bij ons terecht voor een project vanaf het 

begin tot aan het eind. Van de aanleg van een weg,  riolering of haven,  tot aan de 

(her)inrichting van dorpen,   

stadspleinen en natuurgebieden. We werken voor overheden,  aannemers,  

projectontwikkelaars en adviesbureaus. Bureau Schmidt is gedurende het gehele proces 

betrokken: van verkeersonderzoeken,  verkeersveiligheidsanalyses tot het ontwerp van de 

openbare ruimte en het leiden van bijeenkomsten/inspraakavonden/werkgroepen met 

bewoners en belanghebbenden.  

Zo komen we tot een ontwerp waar iedereen achterstaat én nemen we het werk van onze 

opdrachtgevers uit handen. Kijk voor meer informatie op onze website 

www.bureauschmidt.nl" 

Startersfunctie in overleg 

Ben jij op zoek naar een baan in de civiele techniek? Dan ben je bij Bureau Schmidt aan het 

juiste adres! We zijn op zoek naar net afgestudeerden die zin hebben in een uitdaging. Bij 

Bureau Schmidt ga je aan de slag als junior projectingenieur,  je werkzaamheden kunnen 

onder andere bestaan uit het maken van ontwerp- en bestekstekeningen,  het maken van 

bestekken,  het opstellen van ramingen en het regelen van aanbestedingsprocedures,  het 

organiseren van bewonersavonden,  onderzoeken van mobiliteitsvragen van een gemeente,  

voorbereiden van vergunningaanvragen en nog veel meer. 

 Je wordt ingewerkt en ondersteund door een vast aanspreekpunt,  je ‘Buddy’,  een ervaren 

medewerker,  je ontwikkelt steeds meer kennis en ervaring waardoor je werkzaamheden 

steeds meer uitgebreid kunnen worden. Je krijgt de mogelijkheid om te leren door 

bijvoorbeeld het volgen van cursussen. Tevens zijn er mogelijkheden om na een aantal jaar 

door te groeien naar adviseur of projectleider. Mocht je geïnteresseerd zijn in een tijdelijke 

functie bij bijvoorbeeld een provincie of gemeente,  ook hierin kan Bureau Schmidt je 

voorzien,  zo heb jij de mogelijkheid om ervaring op te doen.  

We detacheren regelmatig medewerkers om tijdelijk een functie op een andere plek in te 

vullen. De arbeidsvoorwaarden zijn goed: leuke collega’s,  gezellige borrels en uitjes,  

doorgroeimogelijkheden,  een goede pensioenregeling en een salaris dat past bij je 

werkervaring en opleiding. We kijken uit om je te ontmoeten! 

http://www.bureauschmidt.nl/

