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bereik VAn De FunctieFAMilie 
niVeauS f t / m n

Algemeen doel van de functiefamilie:
coördineren van (fasen van) bouwwerken / projecten van het bureau.

Voorkomende	functienamen	binnen	de	familie:

• assistent Projectcoördinator

• assistent Projectleider

• bouwkundig Projectleider

• bouwkundige

• ondersteuner Projectcoördinatie

• Projectcoördinator

• Projectleider

• Senior Projectleider

• teamcoördinator

03 PROJECTCOÖRdINATIE

ZOekwijZer FunctieFAMilie 03 prOjectcOörDinAtie 
niVeauS f t / m n

f assisteren van de projectleiding bij de uitvoering van activiteiten binnen 

het gehele project. de functie kent aspecten van archiveren, administra-

tie en controle. is mede verantwoordelijk voor het bestek. de interne 

contacten zijn van belang voor de voortgang van de eigen werkzaam-

heden. Heeft soms externe contacten met projectbetrokkenen.

g assisteren bij de coördinatie van activiteiten van het gehele project. 

de functie kent ook aspecten van planning, administratie en efficiency. 

is mede verantwoordelijk voor het bestek. de interne contacten zijn 

van belang voor de voortgang van de werkzaamheden. Heeft soms 

tot regelmatig externe contacten met projectbetrokkenen.

H assisteren bij de coördinatie van activiteiten van het gehele project. 

de functie kent ook aspecten van planning, efficiency, voort-

gangsbewaking, informatiestromen en deels coördinatie. is mede 

verantwoordelijk voor het bestek of technische omschrijving. de 

interne contacten zijn van belang voor de voortgang, informatie-

verwerking en afstemming van de werkzaamheden. Heeft regel-

matig externe contacten met projectbetrokkenen. geeft bij 

afwezigheid van projectleider leiding aan enkele medewerkers.

J in- en extern coördineren van alle aspecten binnen projecten. 

de functie kent aspecten van planning, efficiency, voortgangs-

bewaking, informatiestromen en kostenbeheersing. is (mede) 

verantwoordelijk voor het bestek en technische omschrijving. 

de intensieve interne contacten zijn van belang voor optimale 

voortgang, informatie-uitwisseling en afstemming van de werk-

zaamheden. Heeft frequent externe contacten met alle project-

betrokkenen gericht op de voortgang, afstemming en informatie-

uitwisseling. geeft bij aanwezigheid van projectleider leiding 

aan meerdere medewerkers.
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k in- en extern coördineren van alle aspecten van één groot project 

of meerdere kleinere projecten. de functie kent commerciële, 

financiële, administratieve alsmede enige juridische en sociale 

aspecten. Wordt geconfronteerd met nieuwe constructies 

en materialen. is verantwoordelijk voor het bestek. de interne 

contacten zijn van belang voor optimale voortgang, informatie-

voorziening en afstemming van de werkzaamheden. Heeft 

meestal op eigen initiatief frequent externe contacten met alle 

projectbetrokkenen gericht op voortgang, afstemming, informatie-

uitwisseling en uitvoering. geeft leiding aan enkele medewerkers.

l in- en extern coördineren van meerdere (grote) projecten in verschil-

lende uitvoeringsstadia. de functie kent ook commerciële, financiële, 

administratieve, juridische en sociale aspecten. Wordt geconfron-

teerd met nieuwe constructies en materialen. is verantwoordelijk 

voor de contractstukken. de interne contacten zijn van belang voor 

optimale voortgang, informatievoorziening en afstemming van 

de werkzaamheden. Heeft meestal (onder andere als lid van een 

bouwteam) op eigen initiatief frequent externe contacten met alle 

projectbetrokkenen gericht op voortgang, afstemming, informatie-

 uitwisselingen uitvoering. geeft leiding aan meerdere medewerkers.

M in- en extern coördineren van vrijwel alle bouwtechnische 

activiteiten van meerdere (grote) projecten. de functie kent ook 

commerciële, financiële, administratieve, juridische en sociale 

aspecten. Wordt geconfronteerd met nieuwe constructies en 

materialen. is verantwoordelijk voor de contractstukken. de 

intensieve interne contacten zijn van belang voor afstemming 

en de gehele projectbewaking. Heeft meestal (onder andere 

als lid van het bouwteam) op eigen initiatief frequent externe 

contacten met (potentiële) opdrachtgevers en andere project-

betrokkenen. geeft leiding aan een tiental medewerkers.

n in- en extern coördineren van vrijwel alle bouwtechnische 

activiteiten van een groot aantal (grote / complexe) projecten. 

de functie kent ook commerciële, financiële, administratieve, 

juridische en sociale aspecten. Wordt regelmatig geconfronteerd 

met nieuwe constructies en materialen. is verantwoordelijk 

voor de contractstukken alsmede het totale financiële resultaat 

(intern) en budget (extern) van de projecten. de intensieve 

interne contacten zijn van belang voor afstemming en de 

gehele projectbewaking. Heeft meestal (onder andere als lid 

van het bouwteam) op eigen initiatief frequent gevarieerde 

externe contacten met (potentiële) opdrachtgevers en andere 

projectbetrokkenen. tact, overtuigingskracht en conflict-

hantering zijn hierbij van belang. geeft leiding aan tien tot 

twintig medewerkers.
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