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Gebruikiouw skills voor een mooie
carrière in de bouw. Zoek onltne
naar vacatures voor proiectleider,
uitvoelder, technisch advlseur en
vele andere functies op Nationale
Vacaturebanlc

MAANDAG . SOUWIT{SPECïËUR
(2+gIUURI.AMSTERDAiI
Ben je graag buiten aan het werk
en is jouw observerend vermogen
uitstekend? Als bouwinspecteur
houd je toezicht op de wet- en
regelgeving WABo, voer je bouw-
inspecties uit en stel je rapporten
op. ls deze veelzijdige Íunctie iets
voor jou? Solliciteer dan direct!

HEMUBO - BIM COÓRDINATOR
(4O UUR PEh WEEK). ATIIIERE
Hemubo is een multidisciplinaire or-
ganisatie, gericht op het strategisch
Íenoveren en onderhouden van
vastgoed en civiele objecten op
innovatieve en duurzame wijze. Ben
jijde allround BIM coórdinator die
we zoeken?

FYGI - TËCHNISCH ADVI$SUR tsOUW
(2/F/fO UURI - HELllOt{D
We weet ben jij de specialist die wij
nodig hebben. ln deze veelzijdige
functie schrijf je adviezen voor klan.
ten, stel je webinars op, maak je of-
Íertes op en calculeer je projecten.
Mêt het team ondersteun je diverse
projecten, van een design wolken-
krabber tot een oude loods.

VNOM. WËËVOORBIREIDER ËOUW
(40 uunl - oosTERHouT itB
Jij bent verantwoordelijkheid voor de
voorbereiding, het controleÍen van
werk- en productietekeningen en
voor het uitwerken van berekenin-
gen en relevante tekeningen. Ben jij
communicatief vaardig en heb jij er-
varing met design & construct pro-
jecten? Solliciteer dan snel!

}IUNTËRS TEAM - PROJECTTEIDER
BOUW
(32"40 UURI - Ell{D}rOVErl
Heb jij een helikopterview, organise-
rend vermogen en leidinggevende
capaciteiten? ln deze Íunctie werk
je in teamverband aan afwisselende
projecten in zowel de woning- als
utiliteitsbouw De organisatie kent
korte lijntjes en er heerst een
gemoedelijke Brabantse sfeer. Ben
jij de projectleider die zij zoeken?

Bekiik meervaeatures
in de bouwsector op

(S nationatevacaturêbank.nl
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,,Direct na school
moetie al een
keuze makenwat
je voor de rest
van ie levenwilt
doen", zegt Max
Falter (25).,,Las-
tig er zijn zoveel
mogelijkhede4." Hij
koos voor de vooropleiding
biide politie, maar stopte en
reisde drie jaar door landen als
Australië en Nieuw-Zeeland.
Hijwerkte op boerderijen en
ontdekte dat techniek hem lag.

,,Ik deed van alles.'s Ochtends
melkte ik de koeien, 's middags
zat ik op€en graafrnachine of
hielp ik bouwvakkers met de
aanleg van huisjes."
Zo wist Max, terug in Neder-
land in welke richting hii een
baan zou zoeken. Inmiddels
heeft hij zijn diploma voor
monteur laagspanningsdistri-
butie en werkt hii bii leiding-
techniekbedrijf Siers. Hij sluit
-huizen aan op het elektranet-.
werk.,,Hierna wil ik nog aller-
lei opleidingen doen. Dat is het
leuke aan de bouw: je kunt
blijven leren. Het is een fysiek

PerspectieÍ
StikstoÍ, PFAS, crisis... ls er de
komende jaren wel genoeg
werk in de bouw? Toch wel,
zegt Kathelijne Koster, pro-
grammamanager van Bou-
wend Nederland. ,,Zie de
voorspellingen van het

pittige job, 95 procent
haalt ziin pensioen
niet. Maar op latere
leeftijd zijn erge-
noeg mogelijkheden
om iets minder

zwaars te doen."

bouw gehad en heb samen met
miin vader mif n eigen huis
gebouwd." Door middel van
een traineeship liet Dinand
zich omscholen tot caliulator
en nu rekent hij bij de
infrastructuuraftleling
van BAM uit hoeveel
de aanlegvanbij-
voorbeeld een

nieuweweg
gaat kos-

ten. rrle
zit tijdens 

-

hetom-
scholingstra-
ject tussen men-
sen die in hetzelftle

schuitie zitten. Hier-
doorkunje ervaringen

uitwisselen, erg prettig.
Hetwas ookwennen: bij de
Rabobank had ik een senior-
functig hierwas ik ineens
weer de jongste bediende en
moest ik alles vragen."
Dinand is blijmetzijn switch.
,,Bii de bank was geen perspec-
tief meer, nu wel. Calculatoren
worden veel gevraagd, dat geeft
zekerheid en een veilig gevoel.
Daarnaast is de werksfeer

Daarnaast is er nu een vrij
grote natuurlijke uitstroom."
Naast vaklieden is er veel
vraag naar mensen op kan-
toor, zoals werkvoorbereiders
en calculatoren. Koster:
,,Mensen denken blj de bosw-
sector vaak aan fySíek zware'
arbeid en vieze handen, maar
er is veel meer dan dat."

#mlmtfirto 5

beter, omdat ergeen banen
op de tocht staan. En ervalt
genoegte leren."

Uitdaging verdwenen
Als fi nancieel-assistent

hypotheken bii de
Rabobankzorgde
Miriam Sentel
(41) onder meer
voor de offertes
en de verzekerin-

gen.,,In het begin
was dat divers werlg

maar het proces werd
steeds meer gespdciali-

seerd waardoór mifn taak klei-
nerwerd. Hetwas niet meer
uitdagend, dus toen erweer
een reorganisatie kwam, ben
ik iets anders gaan zoeken."
Een collega tipte haarover
het beroep kopersbegeleider.
Mirjam:,,Als je een nieuw-
bouwhuis koopt, kriigie een
meer- en mindetwerklijst.
Hoeveel stopcontacten wil ie,
wel ofgeen uitbouw... Als
kopersbegeleider adviseer je
hierin."
Ze schreefzich in voor ele-
mentaire bouwkunde A; in
twaalfavonden en een dag op
de bouwplaats leerde ze dé 

-

basis.,,Datwas leuk. Er zaten
kappers bii, maar ook mensen
die al lang in de bouw werk-
ten." Het beviel zo goed dat ze
bij opleidingsinstituut BOB
zelfaan de slag is gegaan.

,,Sinds april werk ik nu op de -

aftleling beheer en onderhoud.
Ik geefinformatie aanwie de
opleidingwil doen, regel de.
inschriiving en het admini-
stratieve gedeelte. Ik ben elke
dag zó blij met de switch..."

'Bii de bank waar ik werkte wa$ geen pêrspectieÍ meern hier wel'

j r'Ílet de switchrrr
Erziinwoningen nodig in Nederland:de noodzal nogzekertien jaarduren. Debouwsectorzalvanat2O22aantrekken, maar
ook nu zoeken en vinden velen er al wer!. Ook vanuit een heel andere achtergrond en opleiding. Drie switchers vertellen.

TEKST.MADELON MEESTER
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Een veilig
gevoel

Na eerdere reorganisatie-
rondes te hebben
overleeftl moest
Dinand Derks (zlÍl)
begin zorg ziin
baan als krediet-
beoordelaarbij de
Rabobank neerleg-
gen. Op een banen-
marktvan het IJVW
kwam hij in contact met
de bouw.,,Niet onlogisch... Ik
heb altijd interesse voor de

'Hetleukeaan
debouw:je
kuntbliiven

lerenn

Economisch lnstituut voor de
Bouw. Er wordt tot 2Ct22een
daling van de bouwproductie
verwacht, maar in 2022:24
trekt de sector weer aan.
Denk aan de uitdagingen: het
woningtekort, verduurzaming,
de energietransitie en vervan-
ging van en onderhoud aan
bruggen, sluizen en wegen.nsti$nole

vocsturebankffi Oiegaathefmaken,nl - Over omscholen naar êon beroep in de bouw. Odr noor scholleren!


