
Witteveen+Bos wil een ingenieurs- en adviesbureau van top-
klasse zijn. Dat realiseren wij in een bedrijfscultuur waarin iedere 
medewerker het beste uit zichzelf haalt, talenten ten volle benut 
en maximale klantwaarde biedt. 

Werken bij Witteveen+Bos is net zo veelzijdig als onze projecten. 
Wij zetten daarbij graag een stapje extra. Niet alleen voor onze 
opdrachtgevers, maar ook voor onze medewerkers. Voor haar 
medewerkers wil Witteveen+Bos een platform zijn waarop ieder 
zijn dromen en ambities waar kan maken. Door iedereen deze 

ruimte te geven, kunnen wij onze bijdrage aan het oplossen van 
wereldvraagstukken vergroten. Met voldoende uitdagingen en 
opleidingsmogelijkheden sluit ons personeelsmanagement aan 
op deze ambitie.

Naast afwisselende werkzaamheden, verantwoordelijk-
heid en ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei biedt 
Witteveen+Bos nog iets bijzonders: onze medewerkers zijn via het 
unieke participatiesysteem aandeelhouder van ons bureau. 
Zo profiteren we allemaal van ons succes. 

Werken bij Witteveen+Bos 
Ruimte voor talent en ambitie



Witteveen+Bos hoort bij de tien grootste ingenieursbureaus 
van Nederland. Typerend voor Witteveen+Bos zijn onze 
kwaliteitskenmerken deskundig, betrouwbaar en betrokken. 
Vanuit die kenmerken leveren we hoogwaardige ingenieurs- en 
adviesdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en 
bouw. 

Internationaal
De brede internationale oriëntatie op onze markten is van 
groot belang om een bureau van topklasse te zijn. Wij zetten 
onze kennis en expertise wereldwijd in voor verschillende 
maatschappelijke vraagstukken. Dat doen wij vanuit onze 
kantoren in Nederland, België, Ghana, Indonesië, Kazachstan, 
Letland, Rusland, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Arabische Emiraten en Vietnam.

Multidisciplinair
De core business van onze medewerkers is het op een 
verantwoorde manier plannen, vormgeven en ontwerpen van de 
fysieke omgeving. Onze werkwijze is multidisciplinair: specialisten 
uit verschillende werkvelden werken in projectteams aan de 
oplossing van complexe vraagstukken. Wij zijn voorstander 
van het integraal samenwerken dat zich, vanaf de startfase van 
een project, richt op de afstemming met alle betrokken partijen. 
Wij vinden het daarbij van groot belang om duurzaamheid 
daadwerkelijk vorm te geven. 

Organisatie
Onze organisatie is gebaseerd op een matrixstructuur 
met vier inhoudelijke sectoren en drie internationale 
regio’s. De product-marktcombinaties vormen binnen 
deze structuur het hart van de organisatie. Nauwe 
samenwerking waarborgt de integrale aanpak van 
projecten en een werkwijze die eigentijds, innovatief 
en marktgericht is. 

Cultuur
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door 
betrokkenheid, wederzijds respect, ruimte voor 
ondernemerschap en eigenheid in aanpak. Er wordt 
gewerkt in een open en informele sfeer met jonge en 
enthousiaste collega’s. De gemiddelde leeftijd 
van de Witteveen+Bos’er is 37 jaar.



Geef vorm aan jouw eigen loopbaan
Iedere medewerker heeft andere kwaliteiten en ambities. Daar houden we 
rekening mee. We dagen onze medewerkers uit om vorm te geven aan hun 
eigen loopbaan. Natuurlijk bieden we daarbij ondersteuning. De persoonlijke 
ontwikkeling wordt intensief begeleid door de leidinggevende. Wensen en 
verwachtingen worden tussen medewerker en leidinggevende regelmatig 
afgestemd. We zien dit als een continu proces, omdat onze medewerkers nooit 
uitontwikkeld zijn. 

Een goede basis
Om een goede inhoudelijke basis te ontwikkelen, krijgen startende medewerkers 
de kans om zich eerst een aantal jaren te verdiepen in hun vakgebied. De 
medewerker ontdekt zo welke loopbaanrichting het beste past bij zijn of 
haar kwaliteiten en ambities. Dat kan de vakinhoudelijke richting zijn, of de 
management- of commerciële richting. In de praktijk wordt vrijwel altijd in een 
combinatie van deze rollen gewerkt, waarbij de vakinhoudelijke richting de basis 
blijft.

Investeren in ontwikkeling
Medewerkers van Witteveen+Bos hebben de ambitie om echt goed te worden 
in hun vak en investeren in hun ontwikkeling. Vanaf de eerste werkdag wordt 
in wisselend samengestelde projectteams gewerkt. Zo ontwikkel je niet alleen 
kennis en vaardigheden, maar ook een breed netwerk. 

Daarnaast bieden wij opleidingen en 
interessante werkzaamheden in uitdagende 
projecten. Het interne opleidingspakket 
bestaat uit vaardigheidstrainingen 
die aansluiten bij de verschillende 
loopbaanrichtingen. Externe opleidingen 
zijn veelal gericht op vakinhoudelijke en 
technische ontwikkeling.

Werken in het buitenland
Jouw opgedane kennis en vaardigheden kun 
je in het buitenland in een andere culturele 
setting toepassen. Je kunt voor korte duur 
worden uitgezonden naar het buitenland, 
maar ook voor langere tijd wonen en werken 
als expat bij een van onze internationale 
kantoren. 



Naast het werk
Om naast plezier in het werk ook plezier buiten het werk te 
hebben, organiseert Witteveen+Bos diverse activiteiten om 
elkaar op een andere manier te leren kennen. Speciaal voor 
medewerkers die tot drie jaar in dienst zijn bij Witteveen+Bos 
(neWBies), worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. 
Daarnaast zijn we sportief ingesteld. Voorbeelden zijn de 
hardloop- en roeiwedstrijden waar we aan deelnemen.

Arbeidsvoorwaarden
Witteveen+Bos streeft naar partnership met haar 
medewerkers en daarbij hoort een uitgebreid en marktconform 
arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket biedt ruimte voor een 
goede balans tussen werk en de privésituatie van de medewerker.

Wij leren jou graag kennen!
Ben je enthousiast geworden over het werken bij Witteveen+Bos? 
Kijk dan op onze website www.witteveenbos.com. Hier kun 
je direct solliciteren op een vacature of een open sollicitatie 
versturen. Bekijk hier ook de bedrijfsfilm over werken bij 
Witteveen+Bos.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en vacatures van 
Witteveen+Bos? 

www.witteveenbos.com
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www.twitter.com/witteveenbos

volg Witteveen+Bos op LinkedIn
www.facebook.com/witteveenbos

www.instagram.com/witteveenbos


