
Wil jij de mooiste monumenten van Nederland in stand te houden? 

En ben jij een bouwkundige met hart voor historische gebouwen? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Vereniging Hendrick de Keyser zoekt per direct een:  

 

Inspectie-opzichter (M/V, 36-40 uur p/w)  

 

HdK is een landelijk opererende monumentenorganisatie die meer dan 430 bijzondere 
gebouwen bezit, waaronder veel historische huizen. Gebouwen worden indien nodig 
gerestaureerd en daarna verhuurd of opengesteld voor publiek. Eenmaal verworven 
panden worden nooit meer verkocht.  
Ieder gebouw herbergt bijzondere details aan exterieur en/of interieur. Het behoud van de 

aanwezige (bouw)geschiedenis staat bij HdK voorop. Met die invalshoek wordt jaarlijks aan 

meer dan 200 panden onderhoud gepleegd. Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, 

zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied, is in komende tijd een speerpunt. 

Alle onderhoudsprojecten worden door bouwkundigen vanuit de eigen organisatie 

voorbereid en begeleid. 

 

Onze organisatie kent 3 afdelingen met in totaal ca 60 medewerkers. Voor de afdeling 

Instandhouding zoeken wij per direct een enthousiaste bouwkundige. 

 
De taken: 

- het uitvoeren van bouwkundige inspecties van panden; 
- het vastleggen van de bevindingen in rapportages; 
- het opstellen van (meerjaren-)planningen; 
- het adviseren over noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en in overleg met 

leidinggevende prioriteren van uitvoering van werkzaamheden in komend(e) 
jaar/jaren; 

- het maken van werkomschrijvingen voor uit te voeren werk, het ramen van kosten 
van noodzakelijk onderhoud, het aanvragen en beoordelen van offertes, het 
verstrekken van opdrachten aan uitvoerende partijen in overleg met 
leidinggevende; 

- het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door (onder-) 
aannemers en het beoordelen van uitgevoerd werk; 

- het maken van tekeningen (indien niet aanwezig) van bestaande gebouwdelen en 
eventueel te wijzigen onderdelen of detailverbeteringen en het zo nodig aanvragen 
van vergunningen.  

 
Wij zoeken: 

- enthousiaste bouwkundige op MBO-niveau met inspectie-ervaring of HBO-niveau; 
- goed gestructureerd kunnen werken en plannen; 
- aantoonbare ervaring of interesse in historische gebouwen; 
- kennis van oude bouwmaterialen en detailleringen, hun gebreken en oplossingen; 
- Certificaat of kennis van RVB-BOEI-inspectiemethodiek is een pré; 
- kennis van bouwkundig tekenprogramma AutoCad en daarmee kunnen werken is 

een pré; 
- in bezit van Rijbewijs B; 
- goede sociale vaardigheden en een karakter dat past in een hardwerkende 

organisatie. 
 
Wij bieden: 

- een zeer afwisselende werkomgeving; standplaats Amsterdam; 



- veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig optreden; 
- prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden; 
- afhankelijk van ervaring een aanvangssalaris tussen € 2.350 en € 2.850 bruto p/mnd 

bij een fulltime aanstelling. 
  

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? 

Stuur dan jouw curriculum vitae met een korte motivatiebrief vóór 21 februari 2020 naar het 

hoofd van de afdeling instandhouding, Isja Finaly, per mail finaly@hendrickdekeyser.nl 

o.v.v. ‘vacature opzichter’. Ook met vragen over de functie-inhoud kun je mailen of bellen 

met haar (via 020 5210630). 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:finaly@hendrickdekeyser.nl

