Ben jij een gedreven bouwkundige met oog voor kwaliteit?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature Toezichthouder
(toekomstig Directievoerder)
(32-40 uur per week)

Wie zijn wij?
Smeets bouwmanagement en advies is een middelgroot bouwkundig adviesbureau. Met zijn
brede dienstverlening heeft Smeets bouwmanagement en advies opdrachtgevers in diverse
sectoren, waaronder corporaties, scholen, zorginstellingen en overheden. Wij adviseren en
ondersteunen bij complexe projecten op het gebied van:
– bouwmanagement
– vastgoedsturing & vastgoedbeheer
– projectvoorbereiding en -realisatie bij nieuwbouw en onderhoud van bestaand vastgoed.
Functie omschrijving
In de functie van toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
uitvoeringswerkzaamheden en de naleving van de overeenkomsten. Hierbij is toetsing aan de
relevante wet- en regelgeving op gebied van bouw een belangrijk aspect. Als toezichthouder
heb je een veelzijdige en gevarieerde baan. Je werkt proactief, waarbij je je verantwoordelijk
voelt voor het gehele project. Vanuit de functie van Toezichthouder bestaat de mogelijkheid
om door te groeien naar Directievoerder. In deze functie fungeer je als vertegenwoordiger van
en leg je verantwoording af aan de opdrachtgever. Coördinatie, afstemming en advisering zijn
daarin de belangrijke aspecten. In deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor
het bewaken van het contract in de meest brede zin van het woord. Je bent eerste
aanspreekpunt voor je opdrachtgevers en alle projectpartners.

Heb jij:
- MBO / HBO Bouwkunde en minimaal 7-10 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
- ervaring met energetische-, groot-onderhoud- en nieuwbouwprojecten;
- kennis van actuele wet- en regelgeving in de bouw;
- gedegen kennis op het gebied van ICT (is een pré);
- diploma VCA en rijbewijs B;
- enthousiast en energieke teamplayer;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wacht dan niet langer en stuur ons je CV met motivatie!
Wij bieden:
- Mooie projecten in Noord-/Oost-Nederland;
- een goede werksfeer bij een betrouwbaar en dynamisch adviesbureau;
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
- ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden.
Sollicitatie en informatie
Als je wilt solliciteren, stuur dan een korte motivatie en uitgebreide CV naar
sollicitaties@smeetsbma.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen
met dhr. R. (René) Grummel (directeur), op telefoonnummer 0522-242510.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

