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Wil jij als projectmanager de overstap maken 
naar complexe infrastructurele projecten die 
Nederland groener en veiliger maken? En wil 
je werken voor uitdagende opdrachtgevers? 

Ga dan aan de slag bij MARAK! Jouw 
initiatieven en ondernemerschap worden 
beloond met erkenning, vrijheid, ontwikkeling 
én een goed belegde boterham (of twee)!
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Wil jij als projectmanager de overstap maken naar complexe infrastructurele projecten die
Nederland groener en veiliger maken? En wil je werken voor uitdagende opdrachtgevers als
Rijkswaterstaat, ProRail en TenneT? Ga dan aan de slag bij MARAK. Wij zijn een kleinschalig
bureau waar jouw initiatieven en ondernemerschap worden beloond met erkenning, vrijheid,
ontwikkeling én een goed belegde boterham (of twee).

Een dag uit jouw leven als MARAK-er…
’s Ochtends loop je binnen op de projectlocatie. Het wordt een spannende dag, want vandaag
vinden de laatste integratietesten plaats. Daarna wordt met de opdrachtgever en het
consortium van opdrachtnemers een go/no-go gegeven op de indienststelling. Gelukkig ken jij
het dossier en de zorgen van de opdrachtgever tot in detail, zodat je dit praktisch kunt vertalen
naar de specialisten van de opdrachtnemers. Het laatste specifieke pijnpunt heb je bovendien
samen met je collega’s al goed voorbereid. De opdrachtgever en de opdrachtnemers zijn dan
ook blij met de door jou voorgestelde praktische oplossing. Niets staat nu de veilige
indienststelling meer in de weg.

Ook dit ligt (bijna dagelijks) op jouw bordje:
• je realiseert op tijd en binnen budget de vooraf gedefinieerde projectdoelstellingen;
• je zorgt voor een solide projectplan en inrichting van de projectorganisatie;
• je geeft leiding aan en motiveert én inspireert jouw projectteam;
• je managed de dagelijkse issues, bewaakt de projectvoortgang en rapporteert hierover aan

de opdrachtgever;
• je bewaakt de business case en adviseert de opdrachtgever over projectwijzigingen en

issues die jouw projectmandaat overstijgen.

Dit is kenmerkend voor een MARAK-er (en dus ook voor jou)
• Je bent trots op je diploma: een master in een technische - of technisch bedrijfskundige

richting en acteert vanuit de inhoud.
• Je bent gepokt en gemazeld in projectmanagement en stakeholdermanagement. Je krijgt

een kick van mooie infraprojecten en uitdagingen die op je pad komen.
• Je bent ondernemend, resultaatgericht en doet alles voor een tevreden klant. De meeste 

dagen kun je gewoon op tijd je laptop dichtklappen, maar als het nodig is werk je een 
avond of zelfs het weekend door.

• Je bent een verbinder, houdt de balans tussen opdrachtgever, jouw projectteam en
opdrachtnemers én zorgt voor een prettige samenwerking.

• Jouw no-nonsense aanpak samen met voldoende inhoudelijke kennis zorgen in ieder
project voor succes.
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Voor wat hoort wat: dit is wat je van ons krijgt
Bij MARAK doen we het samen en plukken we samen de vruchten. Daarom bieden wij jou:
• een startsalaris dat gelijk is aan jouw huidige salaris, met daarnaast vakantiegeld en een 

resultaatafhankelijke beloning tot wel 30 % bovenop jouw vaste salaris;
• 25 vakantiedagen per jaar (als je na jouw vakantie maar wel terug komt);
• flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed kunt combineren;
• een passende vervoeroplossing voor woon-werk-verkeer;
• een persoonlijk opleidingsbudget van € 2.500,- per jaar plus persoonlijke begeleiding van 

een MARAK-buddy, zodat je veel leert en snel groeit;
• samenwerkdagen waarbij we door intervisie en themasessies als bedrijf én individueel 

ontwikkelen;
• leuke events en sportieve activiteiten, zoals samen mountainbiken, het jaarlijkse MARAK-

diner, een kerstlunch en een end-of-summer barbecue. 

MARAK als werkgever
Bij MARAK laten we vanuit de inhoud complexe infrastructurele projecten vlot, efficiënt en 
beheerst verlopen. Dat doen we met elf resultaatgerichte medewerkers - jouw nieuwe collega’s 
dus - die werken voor ons bedrijf gemiddeld met een 8,7 beoordelen. “Ik voel me happy als 
MARAK-er” is dan ook een veelgehoorde uitspraak tijdens onze samenwerkdagen en 
werkoverleggen. Beide organiseren we één keer per maand, omdat we de rest van de tijd bij 
onze eigen klanten op kantoor óf thuis werken. Een samenwerkdag of werkoverleg is daarom 
hét moment om bij te praten. Over lopende projecten, de doorontwikkeling van ons bedrijf en 
privé-zaken. En natuurlijk staan al jouw collega’s op speeddial om buiten deze dagen om met je 
te sparren.

Wat denk jij… Hebben we een match? 
We doen bij MARAK niet aan standaard sollicitatiegesprekken en jouw cv en motivatie hoef je 
ook niet op te sturen. Denk je dat wij een match zijn? Bel of app gewoon naar Ewald van Dorst 
op 06 52 54 65 29 om een kennismaking in te plannen. We gaan dan graag een hapje met je 
eten om je écht te leren kennen - wij trakteren.

Wij werken niet met recruiters om nieuwe collega’s te vinden - dat doen we liever zelf.
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