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    Op al onze leveringen en uit te voeren werken zijn van toepassing de AVA – voorwaarden, vastgesteld in 1992 en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag  

 

 

Project       :  

Datum       : 11 juli 2016 

Onderwerp: Vacature 

 

 

Ben jij een toegevoegde waarde voor onze organisatie, degene die de verantwoording neemt, 

de resultaatgerichte en allround marktgerichte bouwkundig werkvoorbereider / projectleider? 

Dan dagen we je uit te solliciteren als.  

 

Werkvoorbereider / calculator / projectleider 

Restauratie- bouwprojecten 

 
40 uur per week 

 
Provincie:   Friesland  

Opleidingsniveau: HBO 

Sector:   Bouw  

 

Over Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt BV  

 
Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt BV is al 3 generaties een 

familiebedrijf die mee gaat met zijn tijd. Het bedrijf gaat terug tot 1938. Van een klompen- 

wagenmakerij tijdens de mobilisatie, is het bouwbedrijf uit gegroeid tot een klein- 

middenkader bouw- restauratiebedrijf met ruim 25 medewerkers. Onze projecten lopen uiteen 

van een kleine verbouwing voor de particulier tot complexe 

restauratie/renovatie/herbestemming projecten. Daarnaast bouwen we ook nieuw op bestaande 

locaties en aangekochte kavels van klanten. Wij verzorgen ook het onderhoud en beheer van 

zowel opgeleverde projecten als bestaande gebouwen. Bij alle projecten zijn wij het 

bouwbedrijf die met liefde voor het vak en ambacht zijn opdrachten uitvoert. Kwaliteit en 

duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel, wij proberen als bouwbedrijf op elke vraag 

van de klant in te spelen. Sleutelwoorden zijn: wij zijn tevreden als u ook tevreden bent, 

vertrouwen, openheid en transparante communicatie.   

 

Functieomschrijving: 
Binnen Bouw- en Restauratie Sytse Douwe van der Vegt BV ben je verantwoordelijk voor 

kleine en grote projecten. Je treed op als werkvoorbereider / calculator / projectleider met 

daarbij een adviserende rol. Je doet werkopnames bij klanten en adviseert klanten, daarnaast 

voer je ook inspecties uit. Vervolgens na het gesprek met de klant maak je ramingen en zet 

deze om in een specifieke calculatie. Ook ben je het aanspreekpunt as het gaat om het 

voorbereiden van het werk, inkoop, logistiek en kostenbewaking. Tot slot behartig je de door 

jouw opgestelde contracten en manage je projecten van calculatie fase tot en met oplevering.  
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Functie-eisen:  
 MBO/HBO werk- en denkniveau  

 Ervaring als werkvoorbereider/calculator/projectleider in de bouw- restauratiebranche  

 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

 Communicatief vaardig in woord en geschrift 

 Digitaal vaardig in word, excel, calculatieparketten, MS-projectplanning, autocad ed. 

 Ervaring met ketensamenwerking is een pre 

 Op de hoogte van huidige wet- en regelgeving binnen de bouw  

 Initiatief, klantgericht en commercieel zijn.  

 

 

Jouw kansen bij Bouw- en Restauratiebedrijf S. D. van der Vegt BV 
 

Bouw- en Restauratiebedrijf S.D. van der Vegt BV biedt medewerkers een inspirerende en 

uitdagende werkomgeving. Met de kans je verder te verdiepen en te ontwikkelen in ons 

vakgebied. De randvoorwaarden en faciliteiten om je functie goed te kunnen uitoefenen zijn 

bij ons uitstekend geregeld. Een prima honorering (volgens de cao Bouw & Infra) vinden we 

passen bij onze hoge waardering voor vakmanschap en kennis.  

 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met  

George Willemsen (Bedrijfsleider) of Sjoerd van der Vegt (directeur/eigenaar) 

 

Interesse?  

U kunt u motivatie en CV sturen naar: 
 

Bouw- en Restauratiebedrijf 

Sytse Douwe van der Vegt BV 

T.a.v. Dhr. G. Willemsen  

Hegedyk 3a 

9024 EB Weidum 

Tel: 058 – 251 92 47 

Email: george@sdvanervegt.nl  

 

 

 

 

mailto:george@sdvanervegt.nl

