06 Bouwkundig toezicht Niveau L
Doel:

Regelcapaciteit

Toezicht houden op de uitvoering van grote tot zeer grote bouwwerken op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten (bestek / technische omschrijvingen).

Deelt de eigen tijd in, rekening houdend met de mede zelf bepaalde
planningen en vergaderdata. Is bij de aanpak gebonden aan bestek,
tekeningen en voorschriften. Geeft sturing aan de complete realisatie,
ervoor zorgende binnen de kostenbegroting te blijven onder hand
having van het esthetisch karakter van het ontwerp. De bewerkelijkheid van grote bouwwerken vereist inventief en ook innovatief
meedenken. Indirect toezicht door afstemming met het projectteam.
Plannings- en werkinhoudelijke problemen vereisen gevoel voor het
bouwproces en veel inzicht, verkregen door langdurige ervaring met
bouwprocessen, contractafhandeling en conflictsituaties.
Heeft zeer intensief interne contacten met projectteams en daarnaast
met de verschillende afdelingen. De contacten zijn van eminent belang
voor de optimale uitvoering van bouwwerken.
Geeft leiding aan enkele opzichters.

Voorbeeld activiteiten:
Controleert bestek en tekeningen. Bespreekt met de aannemer
werkplanningen. Oefent toezicht uit op de bouwplaats. Woont o.a.
bouw- en werkvergaderingen bij. Stelt verslagen op. Voert overleg
met alle betrokkenen. Geeft leiding aan enkele opzichters. Beoordeelt
meer- en minderwerk. Houdt financiële administratie en overzichten
bij. Koppelt bevindingen terug. Verzorgt de oplevering en eventueel
nazorg en onderhoud.

Relevante competenties:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, analytische
vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch inzicht.

Afbreukverantwoordelijkheid
Heeft zeer frequent externe contacten met alle partijen betrokken bij
het bouwwerk. Verstoringen belemmeren de technisch verantwoorde
en financieel acceptabele uitvoering van bouwwerken in hoge mate.
Overtuigingskracht en conflictbeheersing zijn vaak nadrukkelijk vereist.
Fouten veroorzaken flinke schade die zich vaak later manifesteert en
waarvan aanzienlijke claims het gevolg zijn. Escalerende conflicten
tasten het imago aan. Fouten worden door zelfcontrole en door overleg meestal tijdig ontdekt en hersteld.
Discretie is vereist ten aanzien van bedrijfs- en / of projectgegevens.
Dient mogelijk weerstand te bieden aan inbreuk op integriteit.

Karakteristieken

Complexiteit
Bouwtechnische functie, gericht op coördinatie en toezicht op de uitvoering van grote tot zeer grote bouwwerken die veelal in verschillende stadia van uitvoering verkeren. De functie kent zeer belangrijke
financiële, administratieve en sociale aspecten. Schakelt frequent om.
Hoge accuratesse is regelmatig vereist. Werkt soms onder tijddwang.
Vooropleiding op HBO Bouwkunde niveau, aangevuld met technisch
breed georiënteerde en managementcursussen. Bijblijven op zeer uitgebreid vakgebied.

Werkomstandigheden
Bevindt zich voornamelijk op de bouw onder uiteenlopende omstandig
heden met alle persoonlijke risico’s van dien.
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