
 

 
 
TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE FULLTIME  

 
PROJECT CONSTRUCTEUR 

 
WIE ZIJN WIJ? 
De Groot & Visser is een ambitieus en groeiend familiebedrijf. Onze business bestaat uit het realiseren van 
complexe en spraakmakende gevelprojecten waarbij betrouwbaarheid en kwaliteit voorop staan. We zijn 
innovatief en voortdurend op zoek naar efficiencyslagen. Kwaliteits- en milieuverbetering spelen daarbij 
een belangrijke rol.  
 
WIE BEN JIJ? 
Als collega ben je een energieke team speler die nauwkeurigheid, oplossingsgericht- en kosten efficiënt 
denken hoog heeft staan. 
 
DE FUNCTIE 
Als project constructeur ben je bij De Groot & Visser ondersteunend aan de projectteams.  
Je bespreekt met de teams/engineers de gevel constructie en ontwerpt vanuit een constructief oogpunt. 
 
Namens de teams ben jij verantwoordelijk voor de statica van de gevel. Hierbij stel je zelf de 
belastingschema’s op, op basis van windlast, eigen gewicht  en doorval veiligheid. Welke je vervolgens 
toepast in het berekenen van stijlen/ regels en de bevestigingen aan de hoofddraagconstructie volgens de 
eurocode. In de bouwkundige aansluitingen zal je creativiteit flink op de proef worden gesteld, ruimte is 
altijd beperkt en de oplossing moet niet gevoelig zijn voor toleranties van het gebouw. 
 
Naast je eigen berekeningen coördineer je de constructieve berekeningen van externe engineering-
bureaus of leveranciers. En begeleid je beproevingen van constructieve aard in onze productie omgeving 
of op de bouwplaats en maak hiervan verslag t.b.v. kwaliteitsborging en verificatie. 
 
Je rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur techniek. Deze zelfstandige functie wordt op een 
eigentijdse wijze ingevuld waarbij het aandragen van geveloplossingen tezamen met het begeleiden van 
een project centraal staan. 
 
BENODIGDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau of TU niveau met aanvullende werkervaring (richting 
bouwkunde of werktuigbouw ). Je bent op zoek naar een afwisselende functie in de dynamiek van de bouw. 
Daarnaast werk je nauwkeurig en zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken met de klant worden 
nagekomen. Gevoel voor materiaalkunde (staal, aluminium en hout) en metaalbewerking samen met 
ervaring/ kennis op het gebied van gevelbouw is een pré.  
 
Als net afgestudeerde HBO- of TU-er word je van harte uitgenodigd om te solliciteren. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
We bieden je een zeer afwisselende baan binnen ons familiebedrijf waar je samen met 120 collega’s werkt 
aan prestigieuze gevelprojecten door heel Nederland en daar buiten. Wij bieden je een aantrekkelijk salaris 
en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Ons bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek. 

 
BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 
 
Richt je sollicitatie aan De Groot & Visser BV, t.a.v. Karin Grefhorst, Postbus 448, 4200 AK te Gorinchem 
of solliciteer via karin.grefhorst@gv.nl.Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met Karin Grefhorst of Anco Bakker via 0183-646564. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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