
 

 

 

VACATURE SENIOR PROJECTLEIDER INFRASTRUCTUUR 

Onze wereld is constant in verandering en in Nederland staan we voor grote opgaves  

zoals: klimaatverandering, stikstofproblematiek, woningnood, energietransitie zijn  

onderwerpen die nu dagelijks voorbij komen.  

Wij als Pro Infra denken bij het uitwerken van stedelijke infrastructuur met onze  

opdrachtgevers hierin mee. Dit geeft een extra dimensie alsook een andere invalshoek bij het 

ontwerpen en de werkvoorbereiding van stedelijke infrastructuur.  

Door het sterk gestegen aantal projecten en onze groei ambities zijn we nu op zoek naar een Senior 

Projectleider Infrastructuur die uitdagingen niet uit de weg gaat en het leuk vindt om samen met een 

team van gedreven professionals goed resultaat te boeken. Heb jij het lef en de gedrevenheid om 

projecten verder te brengen en je team te laten groeien? Dan daag ik je uit om te solliciteren! 

WIE ZIJN WIJ? 

Pro Infra is een civieltechnisch advies- en ingenieursbureau met de positieve focus op het 

leefbaarder, veiliger en duurzamer maken van de openbare ruimte, het verbeteren van de stedelijke 

en regionale infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken van ontwikkelgebieden. Al meer dan 15 

jaar zijn we gedreven aan het werk om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. We 

werken in opdracht van gemeenten, provincies, aannemers en projectontwikkelaars. Wil je meer 

weten van Pro Infra, bekijk dan ook onze site: www.proinfra.nl of LinkedIn: @Pro Infra. 

WAT ZIJN JOUW WERKZAAMHEDEN? 

Als Senior Projectleider Infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en aansturen van 

tekenaars/ontwerpers en de werkvoorbereiders. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze 

opdrachtgevers en het team. Je zorgt voor rust en kalmte door je organisatietalenten op projecten in 

te zetten en de beheersaspecten (GROTICK) onder controle te houden. Je hebt ervaring met het 

begeleiden van infra-projecten in sterk stedelijk gebied en hebt ervaring met gemeentelijke 

organisaties. Je bent schriftelijk en communicatief sterk. Daarnaast denk je in oplossingen en weet je 

(project-) kansen te verzilveren. 

PROFIEL 

Wij zoeken iemand die goed kan communiceren, met creatieve invalshoeken komt en proactief is. 

Beschik jij over de volgende kwaliteiten? 

- Minimaal HBO denk- en werkniveau; 

- Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in de GWW-sector; 

- Ervaring met projecten in een sterk stedelijke omgeving; 

- Kennis en ervaring van gemeentelijke procedures; 

- Kennis en ervaring met het aansturen van professionals; 

- Ruime ervaring met contracten (RAW en UAV) en aanbestedingen (ARW); 

- Kennis van bouwteams en UAV-GC-contracten; 

- Ervaring met het coachen van professionals; 

- Kennis van uitvoering in de Infra-sector; 

 

 

http://www.proinfra.nl/


 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

- Marktconform salaris; 

- Elektrische leaseauto met tankpas;  

- Naast je jaarsalaris, krijg je ook een vaste eindejaarsuitkering; 

- 25 dagen vrij, met een optie tot extra bijkopen van vrije tijd; 

- Ruime opleidingsmogelijkheden om je skills te verbreden en te verbeteren; 

- Fantastische pensioenregeling; 

- Hybride werken is bespreekbaar; 

Wij bieden je een baan aan op onze A-locatie in Nootdorp. Wij vinden een ontspannen 

werksfeer belangrijk. Je komt terecht in een jong team waar een grote saamhorigheid heerst en die 

wordt versterkt door gezamenlijke activiteiten, zoals lunchen, het ondernemen van activiteiten en 

natuurlijk onze borrels! 

 

Pas jij binnen het profiel en ben je geïnteresseerd om te werken bij Pro Infra? 

Mail je motivatie en CV naar info@proinfra.nl, waarin je aangeeft waarom jij binnen ons team zou passen. Wij 

nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek. 
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