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Interim kandidaatprofiel 6 
Ervaren en gedreven bedrijfsleider 
Geboortejaar:  1967     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Regio Arnhem  
 
 
Deze ervaren bedrijfsleider heeft veel kennis en ervaring binnen iedere afdeling van een middelgroot 
bouwbedrijf opgedaan, doordat hij zich de afgelopen twintig jaar binnen het bedrijf heeft ontwikkeld 
van voorman/uitvoerder naar directeur. Als directielid is hij de afgelopen vijf jaar veel verantwoordelijk 
geweest voor grote verandertrajecten binnen de organisatie, met goed resultaat. Deze activiteiten wil 
hij graag voortzetten, als interim manager.   
 
 
ERVARING: 
2005-2011  Directeur/eigenaar bouwbedrijf B 

 Opzetten vier werkmaatschappijen in verbouw-, nieuwbouw-, renovatie- en 
projectontwikkeling.  

 Aansturen van het bedrijfsbureau (werkvoorbereiding, calculatie, project- en 
financiële administratie, computerbeheer). 

 Selecteren acquireren nieuwe projecten en uitvoeren van calculaties. 
 Reorganisatie: van de uitvoering en werkvoorbereiding, middels 

gestandaardiseerde processen en geautomatiseerd kostenbewaking (behaald 
rendement van ca. 14% over de omzet. Tevens diverse reorganisaties rondom de 
planning uitgevoerd. 

 Bijwonen van aanbestedingen en de prijsonderhandeling met de opdrachtgever. 
 

2000-2005  Directeur bouwbedrijf A 
 Selecteren acquireren nieuwe projecten. 
 Contracteren van bouwprojecten en leveranciers 
 Bijwonen aanbestedingen en prijsonderhandeling met de opdrachtgever 
 Verzorgen werkoverdracht t.b.v. de werkvoorbereiding/uitvoering. 
 Inkoop van materialen en structureren 
 Opzetten projectontwikkeling 

 
1995-2000  Werkvoorbereider/calculator/bedrijfsleiding bouwbedrijf A: Het calculeren, 

voorbereiden en uitvoeren van verbouw- en nieuwbouwprojecten. Het opzetten/ 
implementeren van automatiseringssystemen ten behoeve van, calculatie en 
administratie. Het opzetten/beheren van P&O zaken. 
 

1991-1995  Uitvoerder/werkvoorbereider, calculator bouwbedrijf A: Calculeren, voorbereiden en 
uitvoeren van verbouw- en nieuwbouwprojecten. 
 

1989-1991 Voorman/uitvoerder bouwbedrijf A: Timmerwerkzaamheden, leiding geven aan een 
team van timmerlieden en metselaars. 
 

1988-1998  Militaire dienst 
 

1987-1988 Medewerker technische dienst – Woningstichting: implementatie woning 
waarderingssysteem. 
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OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
2009 Veiligheid voor operationeel leidinggevende VCA 
1994 Cursus: Acquisitie & projectverwerving – BOB opleiding, Training en Advies 
1988-1989 KOB-opleidingen - vakdiploma Aannemer (Post HBO opleiding) 
1982-1986 MTS Middelbaar Technisch School - richting Bouwkunde 
1978-1982 MAVO 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN: 
Talen:   Nederlands, Engels (goed), Duits (goed) 
Softwarekennis: MicrosoftDynamics4PS, Ibis-Trad, PowerProject/TeamPlan, 
   Autocad, Windows, Excel, Word, PowerPoint, Outlook 
 
PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN: 
 Daadkrachtig, commercieel inzicht, stressbestendig, relativeringsvermogen, anticiperen. 
 

HOBBIES 
 Voetbal, tennis, wielrennen, hardlopen, tuinieren, timmeren en oldtimers opknappen. 
  


