Functieprofiel
Functie:
Rapporteert aan:
Scope:

Uitvoerder
Directie
Omvang projecten op jaarbasis tot ca. € 4 miljoen

Doel van de functie
Leidinggeven aan en toezicht houden op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden op de
projecten. Ziet tevens toe op de inzet en tijdige levering van materieel en materiaal op een project, in
overleg met het projectteam, e.e.a. conform de van toepassing zijnde plannen, met als doel een
veilige, tijdige en een kwalitatief en financieel optimale uitvoering van het project.

Belangrijkste resultaatgebieden:
1. Zorgen voor een geïnstrueerd en gemotiveerd team op het project, zodat de
uitvoeringsactiviteiten veilig en efficiënt worden uitgevoerd.
2. Advies geven aan de werkvoorbereiding ten aanzien van organisatie, werkmethoden, planning,
inzet materieel en materiaal, zodat een veilige en efficiënte projectuitvoering wordt gewaarborgd.
3. Signaleren van afwijkingen, risico’s en klachten tijdens het project, deze (laten) opnemen in het
afwijkingenoverzicht en/of risicodossier, het uitvoeren van beheersmaatregelen met als doel
afwijkingen, risico’s en klachten te minimaliseren.
4. Ervoor zorgen dat de activiteiten conform het kwaliteits- en veiligheidsplan uitgevoerd worden,
zodat een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de gewenste kwaliteitsstandaarden en
wordt voldaan aan de veiligheidseisen.
5. Tijdens de uitvoeringsfase van het project bewaken van feitelijk gemaakte kosten versus de
kosten in de werkbegroting en waar nodig corrigeren dan wel bijsturen in overleg met het
projectteam, met als doel het verbeteren van het financiële projectresultaat.
6. (Laten) uitvoeren en vastleggen van keuringen, met als doel de kwaliteit van het gerealiseerde
werk te toetsen/waarborgen.
7. Zorgdragen voor communicatie met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers e.o., om een
veilige, kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering te waarborgen.
8. Inbrengen van ervaringsgegevens bij evaluatiebijeenkomsten tijdens en na afronding van een
project, met als doel de voorbereiding en realisatie van toekomstige projecten te optimaliseren.
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