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Functieprofiel ( inclusief risico-/veil igheidsinstructie) 

Functie: Design Manager 
Revis ienummer :  1.00.1  

 

 
Doel van de functie:  Verantwoordelijk voor het opzetten van de technische en 

contractuele uitgangspunten voor engineering van alle 
projecten binnen zijn/haar markt en het bewaken van deze 
uitgangspunten gedurende de uitwerking van het project. 

 
Plaats in de organisatie  Rapporteert aan hoofd engineering. 
 
Taken & 
Verantwoordelijkheden: 

 
 Is verantwoordelijk voor alle projecten binnen zijn/haar markt. 
 Het in samenwerking met het hoofd engineering opstellen van 

de engineeringsofferte en/of contract. 
 Facturatie van de engineeringswerkzaamheden. 
 Het bijwerken van de engineeringsprognose. 

 Het offreren en uitonderhandelen van grote meer- en 
minderwerken welke betrekking hebben op het 
engineeringstraject. 

 Toezien op het engineeringsteam dat de werkzaamheden in lijn 
met de contractafspraken worden uitgevoerd.  

 Het opzetten van de engineeringsplanning in overleg met de 
project engineer bij de start van een project. 

 Toezien op het engineeringsteam dat de werkzaamheden in lijn 
met de planning worden uitgevoerd.  

 Het in samenwerking met de Project Engineer opzetten van 
technische principes bij de start van een project. 

 Het ondersteunen van de Project Engineer in de uitwerking van 
de opgezette principes tot en met de verificatie van deze 
principes door het project team. 

 Toezien op het engineeringsteam dat het project in lijn met de 
geverifieerde principes wordt uitgewerkt. 

 Onderhoud nauw contact met de Project Engineers 
 Het rapporteren van de benodigde capaciteit en/of middelen 

aan hoofd engineering 
 Het incidenteel bijwonen van bouw- en ontwerpbesprekingen.  
 Het incidenteel bijwonen van projectteambesprekingen. 
 Het nemen van financiële beslissingen. 

 
Bevoegdheden: 
 

 Maakt eigen keuzes in de opzet en bewaking van een project 
zodat het engineeringsteam optimaal kan functioneren.  

 Bijsturen in de samenstelling, rolverdeling en capaciteit van het 
engineeringsteam 

 Bijsturen in technische uitgangspunten en/of gemaakte keuzes  
 

Opleidings- en 
ervaringseisen: 

 hbo of wo (werktuig) bouwkunde diploma; 
 bij voorkeur aantoonbare ervaring als Project Engineer of 

Project Manager liefst met gevelbouw ervaring; 
 voldoende kennis van AutoCad, Revit, MS office pakket en 

Windows applicaties. 

 
Persoonlijkheidskenmerken:  verantwoordelijkheid;  

 besluitvaardig; 
 assertief; 
 communicatief vaardig; 
 representatief. 

 


