
 

Vink Bouw - Kostendeskundige (M/V) voor 32- 40 uur per week 
 

Wil jij onze projecten van initiatieffase tot uitvoering de juiste kant op sturen? Vind jij het leuk om een 
project vanuit de invalshoek van kosten/opbrengsten en risico’s/kansen aan te vliegen, hierin 
alternatieven te onderzoeken, op zoek te gaan naar de juiste partners om vervolgens suggesties te 
kunnen doen in het ontwikkel- en ontwerpteam om het project haalbaar te maken? Dan ben jij de 
man of vrouw waar we naar op zoek zijn! 
 
Binnen het projectteam ben jij de expert op het gebied prijsvorming en zorg je voor een objectieve 
kostenindicatie door de directe kosten van het project te bepalen. Je stelt risicoanalyses op, draagt 
alternatieven en optimalisaties aan en maakt ramingen en definitieve (werk)begrotingen. Jij schaakt 
op meerdere borden omdat je met meerdere projecten tegelijkertijd bezig bent in verschillende fases 
van het project. 
 
Wie is Vink Bouw? 
Vink Bouw is een ondernemende bouwer. We realiseren hoofdzakelijk in eigen ontwikkeling 
projecten of zijn in het voortraject bij een project betrokken waarbij de wensen van de opdrachtgever 
en kopers centraal staan. Wij zijn op zoek naar uitbreiding in ons team met kostendeskundigen die 
op dit moment uit twee heren en een dame bestaat. Zij werken nauw samen in ons brede team, denk 
aan de projectontwikkelaar, projectleider, klantbegeleider en werkvoorbereider.  
Lees hier het verhaal van collega Jaco Koen 
   
Vink Bouw is een betrouwbare partner die staat voor klantgerichtheid, duurzaamheid, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatief, kwaliteit en kennis. Een bedrijf waarin jonge 
mensen zij aan zij met de ervaren Vink Bouwers werken. Kennisoverdracht, een goede werksfeer en 
proactief meedenken met elkaar, onze klanten en samenwerkingspartners staan hierbij centraal.   
 
Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een (aankomend) kostendeskundige voor 32- 40 uur per week 

- HBO werk- en denkniveau  
- Affiniteit met nieuwe ontwikkelingen en technieken 
- Cijfermatig inzicht / sterk analytisch vermogen 
- Ervaring met calculatieprogramma’s, Autocad, Revit, Solibri, Bluebeam, Excel en/of Google 

Spreadsheet 
- Accuraat, zelfstandig, communicatief vaardig en een klantgerichte houding 
- Gedreven/flexibele instelling als teamspeler 

 
Wat zijn je werkzaamheden? 

- Werkzaamheden binnen het team kostendeskundigen: 
● Opstellen van kostenramingen op basis van kengetallen  
● De ramingen tijdens planuitwerking in detail uitwerken tot (werk)begroting 
● Aandragen en onderzoeken van alternatieven om projecten binnen vooraf gestelde 

kaders haalbaar te maken 
● Overleg en afstemming met externe en interne betrokkenen 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 
Wij bieden een uitdagende functie binnen een platte en dynamische organisatie. Door de korte lijnen 
is er een prettige en open werksfeer. Daarnaast bieden wij een prima salaris en goede secundaire 
voorwaarden met o.a. mogelijkheden tot opleidingen en cursussen. 
 
Wil jij ons team komen versterken? Je kunt je sollicitatiebrief en CV met pasfoto sturen naar 
pi@vinkbouw.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patrick Immerzeel via 06 
20972386 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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