
BAM Infra Funderingstechnieken is dé specialist in funderingstechnische oplossingen. Met onze mensen, kennis en modern materieel zijn we actief in zowel 

de civiele als de burgerlijke en utiliteitsbouw. We beschikken over brede expertise in zware en specialistische funderingstechnieken. Onze klanten kunnen ver-

trouwen op deskundig advies, maatwerk in ontwerp en vakkundige uitvoering. BAM Infra Funderingstechnieken beschikt over een eigen materieeldienst met 

technisch specialisten die voor elk project een oplossing heeft.   

Een stevig fundament is het begin van een sterk eindproduct. Daarom denkt BAM Infra Funderingstechnieken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten mee 

over duurzame funderingstechnische oplossingen. Voor nagenoeg elke funderingstechniek hebben we een oplossing op maat.

BAM Infra Funderingstechnieken is gevestigd in Gouda en Amsterdam, maar onze projecten bevinden zich door het hele land en zelfs in het buitenland.

Building the present, creating the future 
Alles wat gebouwd wordt begint met een stevige basis, daar ben jij eindverantwoordelijk voor. Zowel door het werk wat je doet, als door de techniek waar jij 

in zit. Jij geeft leiding aan de afdeling Productie van Funderingstechnieken en bent samen met de manager van BAM Infra Funderingstechnieken eindverant-

woordelijk voor de projecten. Jouw team, van projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders, leidt grote én kleine funderingsprojecten door het hele land.

Jouw missie
Je coacht jouw team van projectleiders en indirect ook de uitvoerders en werkvoorbereiders en bent samen met de manager van BAM Infra Funderingstechnieken 

eindverantwoordelijk voor de projecten en productiedoelstellingen. 

Jij zorgt ervoor jouw team succesvol meerdere projecten tegelijkertijd realiseert. Dit kunnen kleine én grote projecten zijn. Voorbeelden van onze grote 

projecten zijn Zeesluis Terneuzen, de Afsluitdijk en de Rotterdamse Baan

•	 Je	bent	de	spil	binnen	onze	organisatie	en	aanspreekpunt	voor	collega’s	uit	jouw	projectteam	en	de	directie	en	onderhoudt	je	regelmatig	op	tactisch			

 niveau contact met interne en externe klanten;

•	 Je	zorgt	voor	een	optimale	en	gemotiveerde	personeelsbezetting,	zodat	alle	werkzaamheden	zo	efficiënt	en	effectief	mogelijk	kunnen	worden	

 uitgevoerd;

•	 Je	beoordeelt	de	dashboards	van	de	projecten	en	zorgt	dat	de	rapportages	vanuit	het	team	perfect	zijn,	zodat	ze	als	sturingsinformatie	gebruikt	

 kunnen worden voor de toekomst; 

•	 Je	bent	op	de	hoogte	van	maatschappelijke	en	technische	ontwikkelingen	en	draagt	bij	aan	specifieke	ontwikkelingen	en	innovaties;

•	 Je	begeleidt	jouw	projectteams	om	voorspelbaar	te	zijn	naar	onze	klanten;

•	 Je	bent	kritisch	op	de	processen	en	resultaten	om	zo	tot	verbeteringen	van	het	uitvoeringsproces	te	komen;

•	 Met	jouw	technische	expertise	kan	het	voorkomen	dat	je	wordt	gevraagd	deel	te	nemen	in	tenders;

•	 Je	draagt	het	veiligheidsbeleid	van	BAM	uit	naar	je	team	en	zorgt	mede	voor	een	goede	veiligheidscultuur;

Jouw standplaats is Gouda, maar je bent regelmatig te vinden op ons kantoor in Amsterdam en op onze projecten door het hele land en incidenteel in het 

buitenland.

 

Wat breng je mee?
•	 Je	hebt		hbo/wo	denkniveau;

•	 Je	hebt	minimaal	15	jaar	werkervaring,	waarvan	minimaal	5	-	10	jaar	leidinggevende	ervaring	en	daarbij	aantoonbare	kennis	van	verschillende	

 funderingstechnieken;

•	 Je	draagt	de	bedrijfsdoelstellingen		uit	naar	het	team	en	hebt	een	voorbeeldfunctie;

•	 Je	bent	in	staat	om	meerdere	werken	op	het	zelfde	tijdstip	te	kunnen	behandelen;

•	 Je	hebt	gedegen	contractkennis	en	doorziet	de	gevolgen	van	contractbepalingen.

Wat kun je van ons verwachten?
•	 Een	salaris	dat	afhankelijk	is	van	jouw	ervaring;

•	 Een	uitdagende	functie	binnen	een	groeiend	bedrijfsonderdeel;

•	 Mogelijkheid	tot	gebruik	van	de	BAM	leaseregeling;

•	 Een	arbeidsvoorwaardenpakket,	waarmee	je	recht	hebt	op	30	vakantiedagen	en	13	atv-dagen	per	kalenderjaar.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://bamcareers.com/nl/jobs/manager-productie-funderingstechnieken-4590/apply/

Manager Productie Funderingstechnieken 


