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VACATURE: BOUWPROFESSIONAL 
 
 
De bouwprofessional bij Oude Egberink & partners krijgt de mogelijkheid te werken en zich verder te 

ontwikkelen in alle facetten van de bouw. Je geeft opdrachtgevers gedegen advies over huisvesting en 

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

verbouwprojecten. Kortom, je bent een allround bouwprofessional! 
 
Onze opdrachtgevers zijn vooral zorgorganisaties en vastgoedbeleggers die onder andere 
woonzorggebouwen en kinderdagverblijven willen realiseren. Een van onze grootste klanten is Dagelijks 
Leven; een jonge, sterk groeiende organisatie die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met dementie 
of andere vormen van geheugenverlies. Dagelijks Leven heeft op dit moment 41 kleinschalige 
woonzorglocaties, verspreid over heel Nederland. Aangezien er veel vraag is naar dit innovatieve 
woonzorgconcept realiseert Dagelijks Leven de komende jaren nog een groot aantal locaties. Oude 
Egberink & partners heeft daar een belangrijk aandeel in.  
 
Aan woonzorglocaties worden hoge eisen gesteld zoals duurzaamheid, veiligheid en comfort. 
Opdrachtgevers moeten kunnen rekenen op een gedegen en betrouwbare bouwmanager. Je laat blijken 
de risico’s te voorzien en te voorkomen en weet scenario’s te onderbouwen. Verder stel je begrotingen en 
contracten op en vraag je vergunningen aan. Ook heb je affiniteit met tekenprogramma’s: je beoordeelt 
tekeningen en bestek. Tot slot houd je scherp toezicht op de realisatie van de bouw. 
  
Functie-eisen 

- Afgeronde MBO of HBO-opleiding Bouwkunde 
- Minimaal 5 jaar ervaring in een bouwgerelateerde functie 
- Affiniteit met tekenprogramma’s zoals AutoCAD en ARCHICAD 
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden  
- In bezit van rijbewijs B 
- Je bent flexibel en hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit 
- Je staat stevig in je schoenen	
- Je bent klantgericht en oplossingsgericht	
- Je kunt planmatig werken	
- Teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken 	
 
Werken bij ons 

Werken bij Oude Egberink & partners is werken aan mooie projecten, bij een innovatief bedrijf in een 
veelzijdige baan met goede arbeidsvoorwaarden. Bij ons zijn de lijnen kort en de verantwoordelijkheden 
groot. Als er direct actie nodig is dan wordt die actie ook direct ondernomen. Je werkt samen met een 
klein team van ervaren bouwmanagers op een prachtige locatie in Enschede. Door het volgen van 
cursussen heb je de mogelijkheid om je nog verder te ontplooien. Samen hebben we het doel om een 
betrouwbare en onderscheidende partner te zijn in het begeleiden van bouw- en verbouwprojecten 
vanaf idee tot en met realisatie en beheer. Je ontvangt een aantrekkelijk salaris, mede afhankelijk van 
opleiding en werkervaring.  

Reactie  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We zien je motivatiebrief en cv graag tegemoet! Dit kun je sturen 
naar Patrick Oude Egberink, e-mail: patrick@oe-p.nl. Heb je een vraag? Bel dan gerust: 06-204 99 532. 


