
Anderen zien een gebouw,  

jij ziet de uitdaging om het te 

transformeren tot de ideale 

huisvesting van onze opdracht

gever. Herbestemmen, slopen 

en nieuwbouw of een andere 

locatie? Zelf investeren of een 

andere financiële constructie? 

Dit is waar je hart sneller van 

gaat kloppen! Wordt het niet 

eens tijd dat jij je talent gaat 

inzetten voor de mooiste en  

uitdagendste projecten vanuit 

onze vestiging in Rotterdam  

of Heerlen? Bij Bremen Bouw 

adviseurs zijn we op zoek naar 

een Bouwkostendeskundige.

Durf jij het aan?

DUS JIJ WIL  
DE BESTE  
BOUWKOSTEN
DESKUNDIGE 
WORDEN?

SOLLICITEER  
VANDAAG NOG  
BIJ BREMEN  
BOUWADVISEURS

DIT GA JE DOEN 
Als Bouwkostendeskundige ben je in staat om zelfstandig als kosten-
manager op te treden. Je hebt ervaring met kostenkengetallen en 
met beheersing van kostenvraagstukken. Ook is het analyseren van 
kosten-kwaliteit in relatie tot beschikbare budgetten jou niet vreemd. 
We rekenen op een actieve bijdrage. Je krijgt ruimte om je werk-
zaamheden en je functie op eigen wijze inhoud te geven. Je vindt het 
een uitdaging om jezelf verder te ontwikkelen. Je krijgt een of meer-
dere projecten onder je hoede en daarvoor ga je aan de slag met:
•  Onderhouden van relaties en contacten in het ontwerpproces;
•  Opstellen van kostenramingen en begrotingen in alle fasen;
•  Opstellen van rapportages;
•  Begeleiden en adviseren van de betrokkenen in het ontwerpproces;
•  Opvragen en beoordelen van offertes.

De Bouwkostendeskundige is onafhankelijk, kritisch en zelfkritisch, zo 
vul jij ook de rol in het ontwerpproces in. Hij/Zij verstaat zijn vak en 
zal op momenten dienend zijn maar te allen tijde de spil waar het gaat 
om de financiële stand van het ontwerp in relatie tot het taakstellend 
bouwbudget. Hij/Zij adviseert actief over de verhouding tussen kosten 
en kwaliteit en geeft per fase in een vroeg stadium inzicht in de finan 
ciële stand van zaken zodat een ontwerp nog bijtijds kan worden  
bijgesteld.

DIT IS WIE WIJ ZIJN
Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau, gevestigd in Heerlen en 
Rotterdam. We bepalen onze eigen weg met een persoonlijke, gefun-
deerde stijl van adviseren. Onze bouwkundige en installatietechnische 
expertise zetten we in voor elke fase in de levenscyclus van vastgoed. 
Wij denken daarbij niet in losse projecten, maar hebben oog voor de 
levensduur en duurzaamheid van gebouwen en maken ze toekomst-
bestendig. 

Jezelf ontwikkelen gaat sneller bij Bremen, want je hebt collega’s om 
je heen in de meest uiteenlopende disciplines:
•  Beheer & Onderhoud
•  Bestekken, Contracten & (Europese) Aanbestedingen
•  Bouwfysica (waaronder akoestiek) & Brandveiligheid
•  Bouwkosten & Budgetbewaking
•  Installatie Consulting
•  Projectcoördinatie
•  Vastgoedstrategie & Procesmanagement

Ons hele team bestaat uit zo’n 40 medewerkers (en in Heerlen  
kantoorhond Diddy).

DIT IS WAT WE VRAGEN 
Voor een vliegende start bij Bremen Bouwadviseurs is het ideaal als 
jij jezelf hierin herkent: 
•  hbo-opleidingsniveau, bijvoorbeeld in de richting bouwkunde of 

bouwtechnische bedrijfskunde;
•  goede communicatieve en sociale vaardigheden;
•  Klant- en resultaatgericht, Initiatiefrijk en creatief;
•  Stressbestendig, Integer en teamgeest;
•  Aanpassingsvermogen (in staat goed te anticiperen op personen 

en situaties);
•  Ervaring met autocad en revit/IFC is een pré.

Genoeg over ons! Vertel ons wat jouw wensen zijn. Wat kom je brengen, 
wat wil je leren? Reageer snel, voordat we de verkeerde aannemen. 
Stuur je mail naar vacature@bremenba.nl.

Heb je nog vragen? Bel of mail Ron van den Berg via 06 53 53 28 11 
of ron.vandenberg@bremenba.nl

RECHTSTREEKSE REACTIE 
Tip: solliciteer rechtstreeks (en dus niet via een werving- en selectie-
bureau) dan krijg je een leuke bonus zodra we je aannemen.
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