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Vacature planontwikkelaar m/v (36-40 uur) 
 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde technisch planontwikkelaar. Een zeer brede functie, in vrijwel alle disciplines 

(retail, kantoren, zorg, wonen, onderhoud en nieuwbouw) met veel verantwoordelijkheden, ligt voor het grijpen! 

 

Ben jij degene die ons kan en wil komen versterken? 

Bouwbedrijf Pennings is gevestigd in Rosmalen en opereert als onderdeel van de Koninklijke BAM Groep nv op de Neder-

landse bouwmarkt. Pennings is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, renovatie en 

onderhoud. Wij combineren onze brede en bovenal deskundige kennis en jarenlange ervaring bij de realisatie van onze 

projecten. Onze proactieve houding wordt alom gewaardeerd, onze werksfeer is top en juist in datgene wat we méér doen 

dan bouwen, schuilt onze meerwaarde. Op ons kantoor in Rosmalen werken bij volle bezetting circa 50 mensen. 

 
Functieomschrijving 
 

Als planontwikkelaar binnen ons bouwbedrijf, behoren de volgende taken tot de functie: 

 Het verder (uit)ontwikkelen van projecten vanaf VO- of DO-fase tot een UO. 

 Het leiden en begeleiden van bouwteams. 

 Het ontwikkelen van projecten, als gedelegeerd ontwikkelaar in opdracht van derden. 

 Het aansturen van het 'design-/engineeringsdeel' bij geïntegreerde (UAV-GC) contracten. 

 Het verzorgen van vergunningsaanvragen en alle daarbij komende werkzaamheden. 

 Aansturen en begeleiden van tenderteams bij aanbestedingen en selecties. 

 Het opstellen en bewaken van planningen. 

 Het bewaken van en sturen op budgetten. 

 Het (al dan niet vanuit bouwteams) acquireren van projecten. 

 Het onderhouden en uitbreiden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers. 

 

De afdeling Ontwikkeling bestaat uit een drietal collega’s en een directeur ontwikkeling en acquisitie. De projecten, taken en 

hoeveelheid werk worden op basis van kwaliteiten, interesses en bezetting onderling verdeeld. 

 

Functie-eisen 
 

 Tenminste 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring, waarin je: 

- Sturing hebt gegeven aan projecten. 

- Technisch bouwkundige kennis hebt gebruikt, toegepast en ontwikkeld. 

- Hebt gewerkt met de laatste relevante wet- en regelgeving, rondom onder andere: Het Bouwbesluit, Wabo, Wro en 

BENG. 

- Een bruikbaar netwerk hebt opgebouwd met adviseurs, (potentiële) opdrachtgevers en/of andere bouw-gerelateerde 

partners. 

 Opleiding tenminste:  

- HBO bouwkunde, bij voorkeur aangevuld met een commerciële cursus, of; 

- HBO technische bedrijfskunde, aangevuld met voldoende bouwtechnische en commerciële ervaring. 

 Je bent proactief, werkt gestructureerd, kunt jezelf motiveren maar bent ook in staat een team te motiveren. 

 Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en bent daarnaast de 

Engelse taal vaardig. 

 Je weet Pennings en jezelf direct goed en overtuigend te presenteren binnen een bouwteam en bij opdrachtgevers. 

 Je bent in staat verder en breder te denken dan de gebaande paden; creativiteit op bepaalde momenten wordt gewaar-

deerd. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Uiteraard hebben wij jou ook veel te bieden. Een plek binnen Pennings waar je met creativiteit, enthousiasme en resultaat-

gerichtheid veel kunt bereiken. We kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een passend salaris, ruime verlof-

regeling en een auto, laptop en telefoon van de zaak. Daarnaast is er ruimte voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling.  

 

Contactinformatie 
 

Kortom, een leuke job bij een fijn en warm bedrijf waar je echts iets kan bijdragen. Klinkt dit als iets voor jou? We horen graag 

waarom jouw ambities en kwalificaties bij de onze passen.  

Bel bij vragen met Ronnie Hauwé (directeur) op telefoonnummer 073-5234400.  

Is jouw interesse gewekt, stuur dan direct een e-mail met jouw curriculum vitae met motivatie en eventueel een foto naar 

ronnie.hauwe@bouwbedrijfpennings.nl. Zolang de vacature open staat, ontvangt je altijd een reactie! 
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