
Vacature: Junior Bouwmanager

Functieomschrijving 
De Junior Bouwmanager bij Oude Egberink & partners krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen 

in alle facetten van de bouw. Je leert opdrachtgevers gedegen advies te geven over huisvesting en 

bouwkeuzes. Vervolgens coördineer je het ontwerp tot en met de realisatie voor nieuwbouw en 

verbouw projecten. Kortom, je krijgt de kans om een allround bouwprofessional te worden. 

 

Opdrachtgevers zijn vooral zorgorganisaties en vastgoedbeleggers die  onder andere 

woonzorggebouwen en kinderdagverblijven willen realiseren. Aan dergelijke gebouwen worden 

hoge eisen gesteld zoals duurzaamheid en comfort. Opdrachtgevers moeten kunnen rekenen 

op een gedegen en betrouwbare bouwmanager. Iemand die laat blijken de risico’s te voorzien 

en te voorkomen. Je leert scenario’s te onderbouwen, begrotingen op te stellen, contracten aan 

te gaan, vergunningen aan te vragen, tekeningen, bestek te beoordelen en hebt affiniteit met 

tekenprogramma’s, scherp toezicht te houden op de realisatie en het beheer in te richten. Bij Oude 

Egberink & partners zijn de lijnen kort en de verantwoordelijkheden groot. Als er direct actie nodig 

is dan wordt die ook genomen. Een senior Bouwmanager wordt jouw mentor om stap voor stap het 

vak eigen te maken. Hij geeft het voorbeeld, is jouw vraagbaak, neemt je op sleeptouw en moedigt je 

aan. Het volgen van cursussen en andere gerichte scholing bied je een goede theoretische basis voor 

de praktijk. Samen hebben jullie tot doel om een betrouwbare en onderscheidende partner te zijn in 

het begeleiden van bouw- en verbouwprojecten vanaf idee tot en met realisatie & beheer. 

Functie-eisen 
Om voor dit exclusieve trainee traject in aanmerking te komen heb je minimaal een MBO-opleiding 

bouwkunde en realiseer je dat je nooit klaar bent met leren. Je hebt de wil om jezelf continu te 

verbeteren zowel bouwtechnisch maar ook zeker in sociale vaardigheden. 

Reactie 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan en bel en/ of mail Patrick Oude Egberink via 

06-204 99 532 en patrick@oe-p.nl.  
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