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doel:
financieel en juridisch adviseren ten aanzien van projecten in alle fasen. 

Zelfstandig opstellen van begrotingen en schrijven van bestekken. coördi-

neren en controleren van de uitgaande output.

Voorbeeld	activiteiten:	
begeleidt calculatoren / bestekschrijvers. controleert op output, koppelt 

terug naar projectteam / -coördinator. Stelt ramingen en begrotingen op. 

Schrijft bestekken. brengt gevraagd en ongevraagd adviezen op finan-

cieel en juridisch gebied uit naar opdrachtgevers en / of naar projectver-

antwoordelijken / -teams. beoordeelt begrotingen van derden. Maakt 

prijsvergelijkingen. onderhandelt namens de opdrachtgever met derden. 

Stelt kostenkwaliteits-analyses op. controleert de invoer van gegevens in 

biM en voert (tussentijdse) calculaties uit met behulp van het programma.

relevante	competenties:
overtuigingskracht, initiatief, organisatievermogen, besluitvaardigheid, 

analytische vaardigheden, nauwkeurigheid, technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
bouwtechnische functie, gericht op het maken van alle voorkomende 

calculaties, adviseren van de opdrachtgever en projectcoördinator op 

financieel-economisch en juridisch gebied en het schrijven van bestek-

ken. de functie kent leidinggevende, juridische, technische en financieel-

economische aspecten. Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten, sterk 

uiteenlopend naar omvang en verscheidenheid. Schakelt zeer regelmatig 

om. Zeer hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang. 

Vooropleiding op Hbo-bouwkunde niveau en Post-Hbo bouwkostendes-

kundige, aangevuld met diverse vakgerichte cursussen inclusief manage-

ment- en juridische cursussen. bijblijven op zeer uitgebreid vakgebied is 

van essentieel belang.

regelcapaciteit
deelt met inachtneming van prioriteiten en tijdschema’s de eigen tijd 

in. is bij de aanpak gebonden aan in- en externe voorschriften, com-

puterprogrammatuur en interne logica van het bestek. is voor de ad-

visering verder vrij om de eigen aanpak te bepalen. draagt op eigen 

initiatief oplossingen aan bij zich voordoende problemen, gericht op 

kwaliteitsverbeteringen. indirect toezicht, met name door overleg en 

rapportage. de complexe problemen vereisen veel inzicht en ruime 

ervaring, bij beslissingen is nauwkeurige afweging noodzakelijk en 

dient rekening te worden gehouden met consequenties voor derden 

en toekomst.

Heeft intensief interne contacten met eigen en andere afdelingen. de con-

tacten zijn van groot belang om de vereiste samenwerking en informatie-

voorziening in stand te houden en de processen bij te sturen teneinde 

de projecten binnen de financiële randvoorwaarden te realiseren.

geeft leiding aan enkele medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft externe contacten gericht op verzamelen van gegevens, het 

beoordelen van begrotingen en offertes van aannemers, het voeren 

van onderhandelingen, het instandhouden van relaties en het geven 

van adviezen. Verstoringen brengen de voortgang en het financiële 

eindresultaat van projecten in gevaar.

fouten in advisering, (beoordeling van) begrotingen of bestekken ver-

oorzaken sterke vertragingen, aanzienlijke financiële schade, mislopen 

van opdrachten, verstoorde relaties en imagoverlies. fouten worden 

door zelfcontrole en terugkoppeling aan de projectverantwoordelijke 

meestal tijdig ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van prijzen en cijfers.

dient weerstand te bieden aan mogelijk inbreuk op integriteit.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. bezoekt af en toe projecten. groot deel van 

de dag beeldschermwerk.
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