projectleider beheer
projectleider civiel
Gemeente Geldermalsen

Projectomschrijving
De gemeente wil tijdens de afwezigheid van de projectleider beheer
riolering en openbare verlichting, een waarnemer inhuren voor het
uitvoeren van zijn taken.
Ook wil men een projectleider civiel inhuren voor een aantal
specifieke projecten die binnenkort opgestart moeten worden.
De gemeente heeft er belang bij dat de waarnemer zeer goed
bekend is met de gemeente Geldermalsen, de interne procedures,
de andere teamleden en de standaarden die binnen de gemeente
worden gehanteerd. Tevens heeft de gemeente er belang bij dat de
waarneming ook bij ziekte en aanvullende werkzaamheden
adequaat kan worden ingevuld.
Omdat de gemeente Geldermalsen al jarenlang een goede relatie
van Megaborn is, konden beide functies zonder problemen ingevuld
worden.
Opdrachtgever
Gemeente Geldermalsen

Engineering maakt plannen
concreet
Engineering maakt (3D-)ontwerpen,
adviezen, bestekken en ramingen voor
infrastructurele projecten. Tevens kan zij
zorgdragen voor de weginspectie,
inventarisatie, vooronderzoeken en de

projectleider beheer
projectleider civiel

afstemming met belanghebbenden zoals

Gemeente
Geldermalsen

van producten en verrichten van diensten

bewoners, nutsbeheerders e.d. Ze heeft
alle expertise in huis voor het realiseren
op tal van terreinen, zoals:



wegen, pleinen, parken en terreinen



grond, water, rioleringen en
kunstwerken

Werkwijze
De werkzaamheden van de projectleider Beheer omvatten onder andere;

de afhandeling van facturen, correspondentie en klachten voor zowel de
riolering en openbare verlichting;

het aansturing van toezichthouder en riolering-calamiteiten-ploeg;

het begeleiden van reinigen en inspecteren riolering;

het begeleiden van onderhoud parkeermeters;

het beheren van de riolering;

het beheren van de openbare verlichting.
De projectleider Civiel had onder andere te maken met de volgende
projecten:

voorbereiding wegreconstructies;

begeleiding uitvoering woningbouwproject;

begeleiding contract onderhoud kunstwerken;

diverse kleinere waterhuishoudkundige werken;

technische uitwerking woonwagencentrum.
Interessante projectkenmerken

Vergelijkbare projecten



verkeersmaatregelen



beheer en onderhoud



functioneel specificeren / SE



traditionele en innovatieve
contractvormen



duurzaam inkopen



aanbestedingsprocedures



directievoering en toezicht



project- en procesmanagement



risicomanagement

Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen:
Kantoor Apeldoorn:
apeldoorn@megaborn.com
T 055 711 3 711
Kantoor Breda:
breda@megaborn.com
T 076 820 00 70
Kantoor Leiderdorp:
leiderdorp@megaborn.com
T 071 820 09 80
Kantoor Waardenburg:
info@megaborn.com
T 0418 65 49 00

