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Kandidaatprofiel 4 
ERVAREN PROJECT-/BEDRIJFSLEIDER  
Geboortejaar:  1967     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Achterhoek   Burgerlijke staat: Gehuwd  
 
ERVARING: 
2003-2010  Bedrijfsleider/projectleider bouwbedrijf A  

Verantwoordelijkheden en taken bestaan uit: 
- Realisatie van projecten: kwaliteit, planning, uitvoering en financiële bewaking 
- Aansturing werkvoorbereiders en uitvoerders 
- Het oplossen van technische kwesties 
- Prijsonderhandelingen, inkoop en opdrachtverstrekking 
- Het onderhouden van contacten met de opdrachtgevers en projectpartners. 
- Leveren van een bijdrage in het optimaliseren van interne kwaliteits- en 
  veiligheidssystemen 
 

1998-2003  Projectleider bouwbedrijf A 
  Verantwoordelijkheden en taken bestaan uit: 

- Het opstellen van het werkterrein 
- Onderhouden van personeel- en materieelschema en projectplanning 
- Tekeningenbehoefte- en inkoopschema diverse partijen 
- Opdrachten verstrekken aan en contracteren onderaannemers en leveranciers                                                     
- Meer- en minderwerken opdrachten verstrekken. 
- Factuur controle algemeen. 
- Controle werkbegroting en meer- en minderwerk 
- Prognose van de werken maken 
- Begroten meer- en minderwerk 
- Bewaking kwaliteit en voortgang.  
- Evaluatie en nacalculatie 

 
Ervaring in Woningbouw en Utiliteitsbouw tot werken van 12 miljoen euro 

1994-1998  Werkvoorbereider bouwbedrijf A 
 Verantwoordelijkheden en taken bestaan uit: 
- Gegevensverzameling, informatieoverdrachtlijst en tekeninglijsten 
- Tekeningen controle 
- Aanvraag aanvullende offertes 
- Offerte vergelijkingen maken 
- Begroten meer- en minderwerk 
- Samenstellen garantie verklaringen en revisietekeningen 
- Maken van een werkbegroting 

Ervaring in Woningbouw en Utiliteitsbouw tot werken van 7 miljoen euro 
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1989-1994  Uitvoerder bouwbedrijf A 
  Verantwoordelijkheden en taken bestaan uit: 
  - Opstellen en bijhouden dagboek. 
  - Maken van diverse tijdsplanningen. 
  - Materiaal afroepen. 
  - Opstellen en bewaken van werkplannen en keuringsplannen. 
  - Bewaking van kwaliteit, productie en voortgang. 
  - Arbo, veiligheid en milieu/bouwplaatsinspecties 
  - Veiligheidsinstructie en identificatie onderaannemers 
 

Ervaring in Woningbouw en Utiliteitsbouw tot werken van 5 miljoen euro 
 
KENNIS: 
2003 Colleges Inkoopmanagement bij de Hogeschool Utrecht (Management 
 Studiecentrum met ondersteuning van NEVI) 
1998 Veiligheid en Gezondheid Middenkader Bouwnijverheid 
1997 Leergang Bedrijfsorganisatie/Bedrijfsleiding 
1993 Basisopleiding Asbest Diploma 
1990 Aannemers Diploma Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
1990 Aannemers Diploma Grond -, Water - en Wegbouwkunde 
1987 MTS Weg en Waterbouw - diploma behaald 
1983 -1986 MTS Bouwkunde - diploma behaald 
 
 
OVERIGE EIGENSCHAPPEN: 
Hobbies:   Badminton en motorrijden 
 
Betreffende kandidaat heeft op diverse vlakken ervaring zeer brede ervaring opgedaan binnen een 
groot bouwbedrijf en is op zoek naar een functie als project- en bedrijfsleider binnen middelgroot 
bouwbedrijf in de regio Oost-Nederland.  


