
 

Vacature | Bouwkundig adviseur Bouwadvies Groot Holland 

 
Wil jij bijdragen aan de instandhouding van het gebouwde erfgoed in Noord-Holland? Ben je goed in 

het voorbereiden en begeleiden van restauratie- en onderhoudsprojecten en heb je affiniteit met 

monumentale gebouwen? Dan zijn we op zoek naar jou! Bouwadvies Groot Holland is op zoek naar 

een bouwkundig adviseur om ons team te versterken. 

 

Wat ga je doen? 

Als bouwkundig adviseur doe je bouwkundige opnames van monumentale gebouwen en werkt dit uit 

tot een onderhoudsplan of uitvoeringsplan. Je stelt werkomschrijvingen op en verzorgt 

subsidieaanvragen en coördineert eventuele vergunningaanvragen. Je stuurt uitvoerende partijen 

aan en bent het aanspreekpunt van de eigenaar. Je werkt hierin nauw samen met je collega’s en de 

bouwkundig inspecteurs. Je denkt mee en adviseert in het verduurzamen van monumenten. 

 

Wat heb je ons te bieden? 

- Je bent in het bezit van een HBO diploma op het gebied van bouwkunde of een vergelijkbare 

(erfgoed)studie, eventueel aangevuld met specifieke opleidingen (NEN2767, BOEI, Bouwhistorie en 

Restauratie) 
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het begeleiden van restauratie- en/of onderhoudsprojecten 

- Je hebt affiniteit en een brede interesse voor gebouwd erfgoed 

- Je bent leergierig, pragmatisch ingesteld en resultaatgericht 

 

Functiebeschrijving bouwkundig adviseur Bouwadvies Groot Holland 

- Begeleiding en advisering van de opdrachtgever in alle onderdelen van het proces tot bouwkundig 

herstel van (veelal) monumentale objecten, waar onder mede vergunningenprocedures, 

subsidiemogelijkheden en fiscale aspecten; 

- Opstelling van meerjaren onderhoud- en instandhoudingplannen op 

- Opstelling van werkomschrijvingen (bestekken) voor restauratie- en 

(groot)onderhoudswerkzaamheden en directiebegrotingen; 

- Maken en uitwerken van bouwtekeningen; 

- Het verzorgen van aanbestedingsprocedures; 

- De begeleiding en bewaking van de uitvoeringskwaliteit van restauratie-, renovatie- en 

onderhoudsplannen en/of werkzaamheden. 

 

Meer informatie en solliciteren 

Voor deze vacature zijn qua uren meerdere opties open, van part-time (16 – 32 uur) tot full-time (36 

uur). Werkdagen zijn in overleg en er kan hybride gewerkt worden. 

Graag meer weten over de (inhoud van de) vacature? Neem hiervoor contact op met directeur Abel 

Blom via: 075 – 647 45 88 of ablom@bouwadviesgrootholland.nl 

Sollicitaties voor deze vacature kunnen per email verstuurd worden naar: 

info@bouwadviesgrootholland.nl. 
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