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doel:
in- en extern coördineren van alle fasen van een aantal grote projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
bestudeert en beoordeelt projecten. Stelt contracten op. bewaakt de 

uitvoer. coördineert alle werkzaamheden. organiseert aanbesteding, 

bouw- en werkvergaderingen. bewaakt werkschema’s, budgetten, 

meer / minder werk en kwaliteit. Zorgt voor oplevering en nazorg. 

acquireert eventueel.

relevante	competenties:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, samen-

werken (extern), overtuigingskracht, leiderschap, initiatief, klant-

gerichtheid, onderhandelen, organisatievermogen, besluitvaardigheid, 

resultaatgerichtheid.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op coördinatie van meerdere (grote) 

projecten in verschillende uitvoeringsstadia. de functie kent ook com-

merciële, financiële, administratieve, juridische en sociale aspecten. 

Wordt geconfronteerd met nieuwe constructies en materialen. Scha-

kelt frequent om. Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder 

tijddwang als gevolg van ultieme data.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met specialistische cursussen. 

bijblijven op uitgebreid vakgebied.

regelcapaciteit
deelt de eigen tijd in rekening houdend met planning en vergader-

momenten. is bij de aanpak gebonden aan ontwerp / bestek en voor-

schriften. creativiteit en inventiviteit vereist bij het aandragen van 

probleemoplossingen. is verantwoordelijk voor de contractstukken 

(bestek, aanbieding). indirect toezicht door overleg en rapportage. 

de complexe problemen die voortvloeien uit voorschriften en verschil-

lende, soms tegenstrijdige, belangen van partijen vereisen veel inzicht 

en uitgebreide ervaring.

Heeft interne contacten met verschillende afdelingen en directie. 

de contacten zijn van belang voor optimale voortgang, informatie-

voorziening en afstemming van de werkzaamheden, alsmede voor de 

aansturing van enkele medewerkers.

geeft leiding aan meerdere medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft meestal (o.a. als lid van het bouwteam) op eigen initiatief 

frequent externe contacten met alle projectbetrokkenen gericht 

op voortgang, afstemming, informatie uitwisseling en uitvoering. 

Verstoringen beïnvloeden de verantwoorde realisatie van projecten in 

vrij hoge mate.

beslis, plannings- en inschattingsfouten veroorzaken flinke vertragingen, 

juridische geschillen, grote financiële schade en imagoverlies.

fouten worden door zelfcontrole en terugkoppeling tijdens overleg-

situaties meestal tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van projectinhoudelijke informatie. 

dient weerstand te bieden aan mogelijke inbreuk op integriteit.

werkomstandigheden
deels kantooromstandigheden, regelmatig bij projecten en klanten.
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