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Projectleider / werkvoorbereider bouwkunde M/V min. 32 tot 40 uur per week 
 
Mooie bouwprojecten tot jouw verantwoordelijkheid maken.  Dat kan de uitdagende inhoud van jouw functie worden bij 
Bouwbedrijf Verwer in Marknesse. Als projectleider/werkvoorbereider heb je ervaring met het calculeren, de 
werkvoorbereiding en projectbewaking in de bouw. Je denkt graag mee, bent leergierig, hebt ambitie en helpt met plezier 
mee om ons bouwbedrijf naar een volgend niveau te brengen.  
 
Over Bouwbedrijf Verwer 
Bouwbedrijf Verwer is ruim 40 jaar actief op het gebied van verbouw, nieuwbouw, renovatie van woningen en utiliteitsbouw in 
de agrarische sector. We hebben zowel particuliere als zakelijke klanten die zich op maximaal 30 minuten reisafstand van 
Marknesse bevinden. Bouwbedrijf Verwer is een vooruitstrevend bouwbedrijf. Wij nemen geen opdrachten aan voor 
seriematige woningbouw, mutatiebouw en flats, omdat wij kiezen voor afwisseling en uitdaging. Bouwbedrijf Verwer is een 
familiebedrijf dat openstaat voor eigen inbreng en verandering. Maar het belangrijkste is: wij stellen de klant centraal! 
Het team van Bouwbedrijf Verwer is ambitieus en bestaat uit 15 vaste medewerkers en enkele inleners. Sommige collega’s 
werken al jaren met veel plezier bij ons. Samen helpen wij nieuwe en vaste klanten bij het realiseren van hun bouwkundige 
wensen. 
 
De functie 
Jij weet hoe je van een potentiële klant een opdrachtgever maakt en daarna kun jij de verantwoordelijkheid aan om van het 
project een succes te maken. Je gaat begrotingen omzetten naar een werkbegroting, maakt de uitvoeringsplanning en zorgt 
vervolgens dat de bouw goed verloopt. De klant staat altijd bovenaan en je streeft daarom zowel tijdens de bouw als bij 
oplevering naar een enorm tevreden opdrachtgever.  
 
De werkzaamheden 

✓ Calculaties omzetten naar een werkbegroting 
✓ Uitvoeringsplanning maken 
✓ Selecteren en aanvragen van onderaannemers en beoordelen van offertes 
✓ Bepalen en benoemen van risicoposten 
✓ Bestek- en werktekeningen in Allplan maken 
✓ Planning en begroting bewaken tijdens de uitvoering 
✓ Overleggen met uitvoerder/voorman en opdrachtgever 
✓ Alles wat bij een goede werkvoorbereiding komt kijken 

 
Functie-eisen 

✓ Afgeronde opleiding Bouwkunde aangevuld met relevante cursussen 
✓ Enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitwerken van een bouwproject 
✓ Kennis van het (recente) Bouwbesluit 
✓ Ervaring met calculatiepakket Vakware en tekenpakket Allplan Engineering (of soortgelijk programma) 
✓ Goede communicatieve vaardigheden 
✓ Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
✓ Flexibele instelling, vanwege de verschillende projecten waar je aan werkt 
✓ Typediploma of aantoonbare typevaardigheden 
✓ Klant- en servicegericht kunnen werken 
✓ Woonverkeer binnen max. 30 km van Marknesse 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Overeenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Dienstsverband van 40 uur per week,  met een minimum van 32 
uur per week, vallend onder de CAO Bouw & Infra. 
 
Solliciteren? 
Heb jij belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Bouwbedrijf Verwer, 0527-201897 of mail naar 
info@bbverwer.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Rudi Verwer. Bouwbedrijf Verwer gaat graag met je in gesprek! 
 


