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Functiebeschrijving 
 
Ben jij op zoek naar een bouwkundige functie waarin je constructiewerk kan combineren met 
leidinggevende verantwoordelijkheid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Bouwkundig Constructeur 
Projectleider werk je namelijk aan het ontwerp van eenvoudige of complexe constructies én stuur je 

een intern projectteam van tekenaars en junior constructeurs aan. Jullie voeren projecten uit voor 
projectontwikkelaars, bedrijven, overheden en particulieren. De afwisseling in werkzaamheden is groot 
in deze baan, want jouw taken zijn onder andere: 
 

• Ontwerpen, analyseren en engineeren van constructies 
• Opstellen van rekenrapporten en constructieve tekeningen 

• Overleg voeren met externe partijen, telefonisch of op locatie  

• Onderzoeken van constructieve schade door corrosie of machinetrillingen 
• Projectplanning en offertes opstellen 
• Begeleiding leerlingconstructeurs en tekenaars 

 
 
Functie eisen 

 
Om de complexiteit en senioriteit van deze functie aan te kunnen heb je een bouwkundige HBO 
opleiding nodig, aangevuld met minimaal vijf jaar ervaring als bouwkundig beton- en/of 
staalconstructeur. Je kunt hoofddraagconstructies ontwerpen en berekenen en hebt een gedegen 
kennis van alle relevante bouwregelgeving. Voor de leidinggevende kant van je baan heb je voldoende 
mensenkennis nodig, naast goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. 
 

• Afgeronde HBO opleiding richting bouwkunde 
• Minimaal 5 jaar werkervaring als bouwkundig constructeur 

• Leidinggevende kwaliteiten  
 
 
Info over het bedrijf 

 
Dit familiebedrijf is in 1975 opgericht door Roelf Ritsma. Het echte familiegevoel heerst bij ons. Alles is 
gericht op de lange termijn, zowel richting opdrachtgevers als voor het personeel. Je komt terecht in 
een team van circa 16 collega’s, die hier veelal voor langere tijd werkzaam zijn.  
 
De focus ligt voornamelijk op de bouwkundige/constructieve engineering. Door ons brede werkveld zijn 
we altijd een financieel gezonde en stabiele onderneming geweest en gebleven. We voeren ongeveer 

500 projecten van verschillende grootte uit op jaarbasis.  
 
 
Arbeidsvoorwaarden 

 
Ritsma ziet haar medewerkers als familieleden, die ze koestert en laat groeien. We investeren daarom 
veel in onze mensen, alles gericht op de lange termijn. Bijvoorbeeld in cursussen, bijscholing en het 

bieden van passende doorgroeimogelijkheden. We kennen goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. In de functie van Bouwkundig Constructeur Projectleider kun je rekenen op:  
 

• Marktconform salaris, afhankelijk van jouw relevante werkervaring. 
• Werken met een gedreven team van professionals 
• Aanvullende vakantiedagen, maximaal 30 dagen in totaal  

 
 
 
 
 


