
Wij zijn een bouw- en ontwikkelbedrijf en zetten ons in voor een toekomstbestendige leefomgeving. We realiseren uiteenlopende projecten voor onze 

klanten; van kleinschalige opdrachten tot grote infrastructurele werken of hoogbouw onder complexe omstandigheden. Bij ons om de hoek, midden 

in de stad of in het buitenland. De basis waarop wij samenwerken is vertrouwen, zodat wij nu en in de toekomst voorkeurspartner blijven van onze 

stakeholders.

Onze vakkundige mensen, innovatieve concepten en (kosten)efficiënte manier van werken zorgen voor gewenste resultaten. Naast resultaten, onder-

scheiden wij ons in het proces daarnaartoe. Klantgerichtheid, ondernemerschap en open communicatie zorgen ervoor dat wij samen met de klant 

vernieuwende oplossingen bedenken en uitvoeren. Dit alles zo veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord mogelijk. Ballast Nedam is er trots op 

deel uit te maken van Rönesans Holding, nummer 9 in de lijst van Europa’s grootste internationale bouwbedrijven.

Ontwerpleider
Ben jij de generalist die sterk is in het leiden van een team en analytisch en conceptueel kan denken? 

  

Jouw uitdaging
In deze brede functie ben je verantwoordelijk voor een ontwerpteam, die je vooral coachend leiding geeft. Je bent op zoek naar samenwerkingen, 

met klanten, bouwpartners maar ook binnen je eigen team. Je houdt ervan om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Het is jouw verantwoor-

delijkheid dat het gehele ontwerp voorziet in de specifieke eisen van de klant en voldoet aan de technische eisen.

Je hebt een goed inzicht in de contracten en bent in staat om zelfstandig uitdagende ontwerpopgaven in goede banen te leiden. Je hebt de kennis 

om de budgetten en planning te beheren. Door analytisch en conceptueel te denken ben je heel goed in staat om de klantvraag helder te krijgen, 

waardoor je vooral praktische en integrale oplossingen bedenkt met je team. Daarnaast ben je organisatiesensitief en je kunt op tactvolle manier 

met diverse klanten en bouwpartners communiceren.

Je zoekt deze samenwerking graag op want jij denkt, net als wij, dat kennis delen belangrijk is om samen succesvol te zijn. Je zoekt altijd naar de op-

timale verhouding tussen functionaliteit, betrouwbaarheid en kosten. Complexe ontwerpopgaven in Nederland vragen steeds vaker om creatieve 

oplossingen en jij bruist van de energie om die te genereren.

  

Jouw profiel
•         Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding Bouwkunde of Civiele techniek;

•         Je hebt relevante ervaring opgedaan als ontwerpleider;

•         Je kunt uitstekend communiceren en je maakt altijd de juiste afweging tussen klantwensen, kosten en de uitvoeringstechnische mogelijkheden;

•         Je bent sterk in coachend leiding geven en zorgt dat je altijd goed geïnformeerd werkt. Je kijkt kritisch, maar je wil ook altijd vooruit: samen  

          succesvol!

Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende fulltime functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden. BN PMC heeft 

een focus op Nederland maar internationaal gezien timmeren we ook behoorlijk aan de weg, waardoor we ook binnen Europa aan het groeien zijn. 

Daarnaast is Ballast Nedam onderdeel van de snel groeiende Renaissance Construction organisatie, die wereldwijd opereert en kansen biedt.

  

Wij kijken uit naar jouw reactie!
Solliciteer snel via onderstaande link:

https://werkenbij.ballast-nedam.nl/apply/ontwerpleider-pmc/yh9t1p


