EKAL is dé onafhankelijke funderingsexpert gespecialiseerd in geotechniek, funderingstechniek,
monitoring en grondmechanica. We bieden een solide basis voor alle heiprojecten. EKAL groeit,
daarom zijn wij op zoek naar een:

Rapporteur (24 - 40 uur)
Als Rapporteur ben je verantwoordelijk voor een tijdige én correcte rapportage van
uiteenlopende activiteiten en projecten. Je werkt samen in een team, waarin jij een sturende rol
hebt richting de rapportage. Je rapporteert projecten waarvan de meetdata voor je is klaargezet.
Je ziet er een uitdaging in om de kwaliteit van rapporten hoog te houden, zowel op het gebied van
de correctheid als de “look and feel”.
Wat ga je doen?
•
•
•
•

Stuurt collega’s aan voor het aanleveren van gegevens, ofwel: je bewaakt het proces van
meetdata tot rapport
Basisdocumenten t.b.v. rapportages klaarzetten voor collega’s
Beheren van veelgebruikte standaard documenten en het verbeteren hiervan
Draagt zorg voor de kwaliteit van rapporten

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•

MBO+/HBO werk- en denkniveau
Volledige beheersing van de Nederlandse taal
Je kunt goed overweg met Microsoft Office-pakketten
Je werkt zeer nauwkeurig, technisch inzicht is een pré
Je bent altijd op zoek naar verbeteringen

Wat bieden wij jou?
Je komt te werken bij dé funderingsexpert. Door continue verbetering en ontwikkeling,
stimuleren wij het innovatieve vermogen van ons team. Wat ons bindt, is passie voor het vak. Wij
werken als een team snel en accuraat, en de belangen van onze opdrachtgevers staan voorop. Bij
ons ontvang je een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je bij ons komen werken?
Herken jij jezelf in de bovenstaande functieomschrijving en wil je werken in een gedreven
enthousiast team? Stuur dan uiterlijk 31 november 2021 je motivatie en CV per e-mail naar: Piet
Witzier, piet@ekal.nl . Meer informatie over EKAL vind je op de website www.ekal.nl. Heb je
vragen, bel dan: 0184 64 91 64. Wij kijken uit naar je reactie.

