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doel:
coördineren en controleren van kwaliteit van al het tekenwerk uit alle 

fasen van het project voor één of enkele projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
begeleidt technisch ontwerpers en controleert de kwaliteit van de 

output. Werkt tekeningen (verder) uit in biM. koppelt terug naar ont-

werpers / architecten. controleert tekeningen van derden naar inhoud 

en vorm. bewaakt tijdschema’s. coördineert contacten met derden. 

Vervaardigt alle soorten tekeningen van welke aard dan ook.

relevante	competenties:
Samenwerken extern, initiatief, organisatievermogen, besluitvaar-

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, 

technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het vervaardigen van alle soorten 

tekeningen voor alle fases van het project en op coördinatie en bewa-

king van kwaliteit. de functie kent ook leidinggevende, constructieve, 

esthetische, economische, informatie- en planningsaspecten. Schakelt 

zeer regelmatig om als gevolg van grote variatie aan projecten en in 

verband met begeleiding. Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelma-

tig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo bouwkunde niveau, aangevuld met een aan-

tal op de functie gerichte cursussen en ruime kennis van en ervaring 

met tekenprogrammatuur. bijblijven op een uitgebreid vakgebied 

o.a. door het bijhouden van vakliteratuur en wijzigingen in wet- en 

regelgeving.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met tijdslimieten en / of data de eigen 

tijd optimaal in. is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voor-

schriften. adviseert over bouw- en materiaaltechnische mogelijkheden. 

inlevingsvermogen is vereist in intenties van ontwerper c.q. opdracht-

gever. bewaakt kwaliteit en uitstraling. indirect toezicht door terug-

koppeling met ontwerper. de zeer aanmerkelijke problemen vereisen 

inzicht in de gehele materie en ruime ervaring met het bouwproces 

zowel bouwtechnisch alsook organisatorisch.

Heeft intensieve interne contacten met eigen en andere afdelingen en 

met ontwerpers / architecten. de contacten zijn van belang voor een 

vlotte voortgang en hoge kwaliteit van de werkzaamheden en het 

realiseren van de planning.

geeft leiding aan meerdere medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft zeer regelmatig externe contacten gericht op het verkrijgen van 

informatie en afstemming. Verstoringen belemmeren sterk de optimale 

voortgang van de werkzaamheden, het realiseren van tekeningen van 

hoge kwaliteit en van de planning.

Plannings- en coördinatiefouten veroorzaken stagnatie. technische 

fouten veroorzaken tijdverlies en leiden daardoor tot flinke financiële 

schade en imagoverlies.

fouten worden door zelfcontrole en bemoeienis van anderen vaak 

tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is soms vereist ten aanzien van (onderdelen van) speciale 

projecten.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. bezoekt af en toe projecten.
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