Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Technisch Planontwikkelaar Bouw
De verbindende factor in het voortraject

Vacaturenummer: 1714

Vacature:
We zoeken een ervaren Technisch Planontwikkelaar voor onze opdrachtgever, een ontwikkelende
bouwer in Zuid-Holland. Als Planontwikkelaar zorg jij voor een goede technische uitontwikkeling in
het voortraject. Jij pakt het project over van de Commercieel Projectontwikkelaar en zorgt voor
een financieel haalbaar en technisch maakbaar plan. Je coördineert partijen die betrokken zijn bij
de voorbereidingsfase en zorgt voor verbinding tussen de betrokkenen, zodat iedereen gaat voor
het beste resultaat. Tot slot draag je het project goed over aan de werkvoorbereiding voor de
realisatie. Jij bent verantwoordelijk voor:

verder uitdenken van de planning, het budget en het ontwerp;
optimaal vertalen van de klantwens naar een concreet plan;
controle van tekeningen en technische omschrijvingen;
zorgen voor correcte ramingen, begrotingen en documenten.

Functieprofiel:
De functie van Technisch Planontwikkelaar is een verantwoordelijke en dynamische baan, waarin
je zelfstandig aan de slag gaat om projecten tot een succes te maken. Jij kunt als goede
Planontwikkelaar goed samenwerken en communiceren. Zo breng je verbinding tussen de
betrokken partijen en zorg je voor een soepel verloop van het bouwproces. Het is voor deze job
belangrijk dat je stressbestendig bent en goed kunt omgaan met deadlines. Met jouw
oplossingsgerichte denkwijze speel je flexibel in op onverwachte situaties. Het is verder essentieel
dat je beschikt over goede bouwtechnische kennis en inzicht in bouwkosten, zodat het project op
topkwaliteit en binnen budget kan worden gerealiseerd. Jij hebt:

minimaal een hbo-diploma Bouwkunde;
ten minste 7 jaar relevante werkervaring;
ervaring met woningbouwprojecten;
een creatieve en daadkrachtige werkwijze;
kennis van bouwprocessen, BIM en LEAN.

Bedrijfsprofiel:
De opdrachtgever is een middelgrote onderneming welke actief is in utiliteitsbouw, kleinschalige
woningbouwprojecten, verbouw en onderhoudsprojecten. Het bedrijf heeft een jaaromzet van circa
€ 8 miljoen en is een dochteronderneming van een middelgroot bouw- en ontwikkelingsconcern.
Werken bij dit bedrijf betekent werken in een hecht team van circa 30 medewerkers.

Geboden:
passend salaris bij de relevantie van de functie;
groeiperspectief binnen de organisatie;
laptop, smartphone en auto van de zaak;
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan 24/7 contact op met
Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.
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