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Schaal

Schaal 12

Vacature Tekst

Een afwisselend en breed takenpakket staat op jou te wachten: Van adviseren, toetsen tot analyseren, jij pakt
het op gebied van kostenproducten allemaal op. Dit doe je voor verschillende disciplines, zoals wegen, bruggen,
sluizen, verkeersregelinstallaties, natuurontwikkelingen, enz. Als kostendeskundige ben je initiatiefrijk en kun je
succesvol onderhandelen met opdrachtnemers. Daarnaast vind je het leuk om kennis van kostendeskundigheid te
delen met collega’s die minder ingewijd zijn. Wil jij zorgen voor een hoge trefzekerheid van je kostenramingen?
Kom dan bij ons op de locatie Haarlem werken als kostendeskundige en draag bij aan een goede besteding van de
provinciale budgetten

Jouw baan
Je takenpakket is breed en afwisselend. Zo adviseer je in alle fases van projecten. Van de verkenning tot en met de uitvoering
houd je je bezig met diverse kostenproducten. Je stelt onder meer voorkomende (SSK) kostenramingen op voor het schetsplan,
VO, DO, of UO. Je toetst kostenramingen van opdrachtnemers en maakt financiële analyses (nacalculatie). Ook beoordeel je
indexeringen, claims van derden, Verzoek tot Wijzigingen (VtW) en meer-minder werk. Daarnaast ga je (mede)onderhandelen
over diverse ramingen, , claims, VtW, meer-minder werk en marktconformiteit van gehanteerde eenheidsprijzen.

Je werkt voor een scala aan disciplines aan vaak complexe opgaven. Van diverse soorten wegen, civiele kunstwerken, bruggen en
sluizen tot werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van kunstwerken. Andere disciplines zijn openbare
verlichtingsinstallaties en verkeersregelinstallaties, natuurontwikkeling en milieu, waaronder nazorg van stortplaatsen. Verder werk
je aan de doorontwikkeling van kostendeskundigheid en onderhoud je contacten binnen het vakgebied. Je kijkt daarbij breed naar
onderwerpen die relevant zijn voor de organisatie zoals duurzaamheid, circulariteit, innovaties en wat jij met je expertise daaraan
bij kan dragen.

Ben je in bepaalde disciplines nog niet thuis dan is er binnen de provincie ruimte om die kennis eigen te maken. Heb je nog niet
de kennis in huis die wij vragen maar wil je die wel in de toekomst ontwikkelen, schroom dan niet om toch contact op te nemen.
Misschien is er dan toch een mogelijkheid om ”aan boord” te komen in het kostenteam van PNH. Voor passie en enthousiasme
maken wij graag plaats!

Dit bieden wij
·
·
·
·

Een bruto jaarsalaris tussen € 58.682 en € 83.831 (schaal 12) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het
Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije
dagen;
Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal;
Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt;
Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov;
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·
·

Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid;
Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken
Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie,
plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We
stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals
slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je
ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in
overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

De sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI) bestaat uit gedreven collega’s die altijd de beste kennis en informatie
leveren voor infrastructurele projecten. Zo zorgen wij ervoor dat op onze projecten veilig gewerkt wordt en wegen en vaarwegen
veilig gebruikt kunnen worden. Onze sector bestaat uit adviseurs die de gehele provincie ondersteunen. Als kostendeskundige val
je onder het team Ingenieursdiensten. Vanuit hartje Haarlem werk je in het enthousiaste en ervaren team kostendeskundigheid.
Dit bestaat uit 1 vaste specialist kostendeskundigheid en 2 adviseurs externe kostendeskundigheid.

Dit ben jij
·
·
·
·
·
·
·

Je kunt over de grenzen van het vakgebied kostendeskundigheid kijken;
Je haalt proactief informatie op voor kostenramingen;
Je hebt inzicht en ervaring om aan vernieuwing/verandering bij te dragen en kijkt daarbij breder dan alleen jouw eigen
vakgebied;
Je hebt een goed gevoel voor processen;
Je bent op een prettige manier kritisch;
Je hebt een gezonde verantwoordelijkheidszin;
Je bent leergierig en hebt geen schroom om je door te ontwikkelen.

Verder heb je:
·
·
·

Minimaal hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur civiele techniek en/of bedrijfskunde;
Minimaal 5 jaar relevante en aantoonbare ervaring met kostendeskundigheid;
Ervaring in / met civiele techniek of vergelijkbaar.

Word onze nieuwe collega
Reageer voor 10 jauari 2022 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en
motivatiebrief t.a.v. Edith Brandt, Sectormanager IGI. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Bon Uiting,
Teamsenior sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie, via 06-2935 5793. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij
Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten

·

Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de
bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams;
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·
·

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure;
Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Competenties
Verantwoordelijkheid
Initiatief

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Edith Brandt

Naam

Info Personeel

Functie

sectormanager IGI

Functie

Helpdesk

E-mail

brandte@noord-holland.nl

Telefoon

023 514 5606

E-mail

solliciteren@noordholland.nl

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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