Hoofdtoetser
Nebest is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en
projectmanagement op het gebied van bouwkundige, civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische
projecten. Wij concentreren ons op nieuwbouwprojecten en het beheer & onderhoud van natte en droge
infrastructuur en wegen. Daarnaast is Nebest continu bezig met ontwikkelingen in de markt, zoals
projectmanagement bij innovatieve contractvormen.
Doel van de functie:
De Hoofdtoetser moet leiding kunnen geven aan het geheel van de uit te voeren werkzaamheden van het
contractbeheersteam (o.a. toetsers), en in staat zijn zelfstandig die beslissingen te nemen die binnen het
kader van renovatie- en nieuwbouwbestekken noodzakelijk zijn.
Functie-inhoud:
Hij/zij is verantwoordelijk voor de onder hem/haar vallende projecten en heeft de volgende taken:
• De hoofdtoetser stelt voorafgaand aan de uitvoering het toetsprotocol op.
• De hoofdtoetser voert aan de hand van het contract en de voortgang van het werk een risicoinventarisatie uit en maakt op basis daarvan een toetsingplan (toetsmatrix).
• De hoofdtoetser is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van alle noodzakelijke toetsen in het
kader van het contract en de vastlegging hiervan. Vervolgens geeft de hoofdtoetser toets- en
acceptatieadviezen aan de projectleider/opdrachtgever.
• De hoofdtoetser stelt in het kader van termijnbetalingen betalingsadviezen op door het vaststellen
van de door de aannemer geleverde prestaties.
• In het kader van risicomanagement worden per toets risico’s geïnventariseerd en meegenomen
bij de uitvoering van diverse toetsen. Voor het documentmanagement wordt een effectief systeem
opgezet en geïmplementeerd.
• De hoofdtoetser coördineert de interne documentenstroom ten behoeve van het validatieproces.
• De hoofdtoetser is het eerste aanspreekpunt voor de hoofduitvoerder(s) van de aannemer en
rapporteert aan de projectleider.
De werkzaamheden worden in nauw overleg uitgevoerd met de opdrachtgever, veelal op locatie. Als
hoofdtoetser ben je ook verantwoordelijk voor kwaliteit, doorlooptijd, kosten en communicatie. Van de
hoofdtoetser wordt verder verwacht dat hij/zij actief meewerkt aan het onderhouden en verbreden (kennis)
van de relatie met onze opdrachtgevers.
Wij vragen:
• HBO werk- en denkniveau, met een op het vakgebied afgeronde opleiding (MBO en/of HBO
civiele techniek)
• Certificaat ‘directie UAV’ (cluster III) of een hieraan gelijkwaardig certificaat
• Certificaat ‘UAV-GC 2005’
• Kennis hebben van auditeren
• In staat zijn om de slag te maken van theorie naar praktijk
• Pragmatisch en toepassings- en oplossingsgericht in aanpak
• Samenwerkings- en klantgericht en een proactieve houding
• Stressbestendig, een flexibele houding en oog voor het grotere geheel
• Brede interesse in vakgebied, normeringen en voorschriften
• Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
• Ervaring met externe kwaliteitsborging is een pre.
Wij zoeken zowel ervaren hoofdtoetsers als minder ervaren kandidaten op het gebied van bouwkunde en
civiele techniek.

Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden. Een auto, mobiele telefoon
en laptop behoren tot de mogelijkheden evenals collectieve regelingen, een studieregeling etc. Daarnaast
bieden wij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden, veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Dat alles in een organisatie die de afgelopen jaren sterk is gegroeid en uitdagende
projecten uitvoert voor toonaangevende nationale en internationale opdrachtgevers.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie met CV naar paul.deboeck@nebest.nl of naar
Nebest B.V., t.a.v. P. de Boeck, Postbus 61, 2964 ZH Groot-Ammers. Onze voorkeur gaat uit naar een
sollicitatie per e-mail.

