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Ben jij als ontwerper tijdelijke 

Verkeersmaatregelen ook iemand 

die bij wegwerkzaamheden of een 

omleiding juist extra oplet om te 

kijken wat er geplaatst is? Of ben 

je wellicht je eigen werk aan het 

bewonderen? 

Dit zijn het type mensen die wij graag 

ins ons team willen. Vakidioten met 

passie voor het vak die graag binnen 

een familiair bedrijf willen werken. 

Bij Van Rens houdt je je als ontwerper 

niet alleen bezig met 

verkeerstechnische zaken zoals 

bewegwijzering, wegafzettingen en 

snelheidsmaatregelen. Maar ook met 

bebording voor de scheepvaart tijdens 

bijvoorbeeld de sloop en/of bouw van 

een brug, bij calamiteiten of bij grote 

festivals #eventmobility.  

Zo ben je het ene moment bezig met het 

ontwerp van een verkeersplan Voor het 

Boske, een event in Leeuwarden of de 

N2/A2 waar we bezig zijn met een 

ondertunneling en het volgende 

moment word je gebeld dat er een 

ontruiming plaats vindt. Dit betekent dat 

er binnen 2 uur een verkeersontwerp 

moet worden opgeleverd. Dit is even 

omschakelen, maar dan in de 

startblokken en gaan. Dit zorgt voor een 

welkome afwisseling in het werk.  

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De werkzaamheden worden op 

onregelmatige tijden verricht, 

waarvoor je uitstekend wordt 

beloond conform cao Bouw & 

Infra. Je ontvangt een goede 

pensioenregeling met 

werkgeversbijdrage, collectieve 

zorgverzekering en 43 

vakantiedagen per jaar.  

Daarnaast bepaal jij zelf jouw 

loopbaan: Haal het beste uit 

jezelf! 

Wat verwachten wij van 

jou? 

Jij bent een kei in het ontwerpen 

van complexe multidisciplinaire 

projecten en je vindt het leuk 

om zelfstandig projecten op te 

pakken en ook eens de 

adviserende rol te pakken. In 

deze dynamische wereld waar 

je vaak adhoc en snel diverse 

projecten oppakt, houd jij je 

hoofd koel en zorg je voor het 

juiste ontwerp waarbij de 

veiligheid van je collega’s en 

weggebruikers voorop staat.  

 

Daarnaast: 

Heb je reeds ervaring als 

ontwerper binnen de tijdelijke 

verkeersmaatregelen of wil je 

een vervolgstap maken naar de 

functie van ontwerper; 

- Een met succes afgeronde 

MBO 3/4 opleiding  

- Heb je kennis van met CROW 

96a en 96b; 

- Ben je fulltime beschikbaar. 

 

 

Wil jij jouw carrière starten of een 

andere wending geven bij Van Rens? 

Stuur dan je motivatie en 

persoonlijke gegevens naar: 

lisette.stoppelenburg@strukton.com 

 

 

Bij Van Rens zijn 

klantgerichtheid en passie 

belangrijke kernwaarden. 

Al ruim 90 jaar zijn wij trots 

op de opdrachten die wij 

uitvoeren, van klein tot 

groot. Een ruimdenkend, 

innovatief bedrijf met een 

open bedrijfscultuur. 

Vakmanschap in combinatie 

met een gezonde dosis 

humor komen hier goed tot 

hun recht! Kom jij ons team 

versterken? 

 

 

Verkeersmaatregelen 

Lees de gehele vacature via de link: Ontwerper 

tijdelijke verkeersmaatregelen - Werken bij 

(werkenbijstrukton.nl) 
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