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Kandidaat profiel 11 
Bedrijfsleider/technisch directeur 
Geboortejaar:  1969     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Regio Woerden 
 
ERVARING: 
  
2008 – Heden  Bouwbedrijf G - regio Gouda-Leiden (omzet  ca. 15 miljoen) 
Functie   Technisch directeur 

Door oud directeur bij bouwbedrijf D benaderd om een bouwonderneming 
vanaf de start op te bouwen en vorm te geven. Voornamelijk nieuwbouw van 
kleinere U-bouw werken in zorg en kantoren. Ook luxe villabouw. Dit samen 
met een commercieel directeur-eigenaar die verantwoordelijk is voor 
acquisitie.  

 
2007   Bouwbedrijf F - regio Utrecht   
Functie   Vestigingsleider (omzet vestiging ca. 20 miljoen euro) 

Door bouwbedrijf benaderd om op deze vestiging de vertrekkend 
vestigingsleider/hoofd productie op te volgen. Door chaotische start (ontslag 
van de algemeen directeur en de financieel directeur) en besluit vestigingen 
samen te voegen hier na enkele maanden weer ontslag genomen. 
 

2001 - 2007  Bouwbedrijf E - regio Leiden-Woerden-Zoetermeer (omzet ca. 40 miljoen) 
Functie   Hoofd bouwbureau - projectmanager (MT-lid) 

Hier gestart als projectmanager en na verloop van tijd op verzoek directie 
doorgegroeid naar de positie van Hoofd Bouwbureau. Hier verantwoordelijk 
voor gehele voortraject tot start bouw. Aansturen van de afdelingen 
calculatie, inkoop, werkvoorbereiding en kopersbegeleiding (ca. 15 
personen).  

 
1998 - 2001  Bouwbedrijf D - regio Leiden-Woerden-Zoetermeer 
Functie    Projectleider 

Verantwoordelijk voor de projectorganisatie en realisatie van de grotere 
utiliteitsbouwprojecten. 

 
1994 - 1998  Bouwbedrijf C - regio Den Haag 
Functie   Hoofd werkvoorbereiding en projectleider 

Werkzaamheden: Aansturen van de werkvoorbereiding en projectleiding.  
 
1993 - 1994  Bouwbedrijf B - regio Den Haag 
   Werkvoorbereider t.b.v. nieuwbouw woningbouwprojecten 

Werkzaamheden: Aansturen/uitvoeren van de werkvoorbereiding voor 
grotere projecten. 

 
1992 - 1993  Bouwbedrijf A - regio Den Haag 
   Werkvoorbereider/calculator 

Projecten vooral veel kleinschalige projecten in de diverse ziekenhuizen in de 
regio. 
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OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
1986  HAVO  
1990  HTS Bouwkunde  
2001  HBO Technische Bedrijfskunde  
 
TOELICHTING: 
Deze kandidaat is een energieke enthousiaste persoon die met veel passie praat over zijn vak. Hij is 
open, direct en geïnteresseerd in zijn gesprekspartner. Hij heeft goede management- en 
leidinggevende ervaring en heeft daarnaast veel ervaring in het opzetten en uitbouwen van een 
organisatie. 

Zijn ervaring op het gebied van projecten is divers. Op het gebied van woningbouw zijn dit projecten 
in luxe villabouw, de bouw van een enkele woning maar ook projecten van meer dan honderd 
woningen.  In de utiliteitsbouw heeft hij ervaring in de bouw van bedrijfshallen, kantoren, 
zwembaden, scholen en zorgcentra. 

Hij is in zijn huidige functie verantwoordelijk voor het  gehele traject na acquisitie; calculatie, 
planontwerp, voorbereiding en realisatie.  Hij maakt makkelijk contact en is zeer goed in het 
onderhouden van de contacten met (potentiële) opdrachtgever.  

Hij staat zeer dicht op zijn mensen, weet hen goed te motiveren en inspireren en ziet dit zelf als een 
van zijn sterkste punten. Hij weet talent te herkennen en binnen de organisatie te ontwikkelen en 
kan processen uitstekend organiseren en structureren. Hij heeft veel voor zijn mensen over en dit is 
omgekeerd net zo. 

 
 
 


