
Heijmans zoekt een afstudeerder die het 

interne keuringsproces onder de loep wilt 

nemen. 
   

Bouwbedrijven maken in toenemende mate het ontwerp van de infrastructuur en gebouwen die zij 
realiseren. Hoe beter het (integrale) ontwerp, hoe soepeler de realisatie kan plaatsvinden. De kwaliteit 
van het ontwerp wordt (o.a.) geborgd via de Ontwerp Keuring Rapporten.  
  
Dit proces loopt niet optimaal, wat zorgt voor inefficiënte ontwerpprocessen waarbij niet geborgd is dat 
alle aspecten en raakvlakken van het ontwerp gecontroleerd zijn. We zijn op zoek naar een 
afstudeerder die, met begeleiding van een L6S Green Belt, met behulp van de Lean6Sigma 
methodiek, de OKR-procedure onderwerpt aan een grondige analyse en tot een verbetert proces 
komt. 
  
Je werkplek 
Je werkt in Rosmalen bij Heijmans Integrale Projecten, dat voornamelijk actief is ten behoeve van 
Wegen & Civiel. 300 Professionals spelen hier vanuit hun expertise in op de toenemende vraag naar 
totaaloplossingen voor complexe en omvangrijke integrale (infra) projecten. Bijvoorbeeld: Sporen Den 
Bosch, A4 Delft-Schiedam, Schiphol, Militaire Museum Soest, N201 (winnaar Betonprijs 2011) en 
Knooppunt De Hogt.  

   

Jouw profiel 
Onze ideale afstudeerder is competitief ingesteld en wil het beste en slimste product neerzetten. 
Verder ben je nieuwsgierig en sta je open voor nieuwe ervaringen en zoek je naar nieuwe ideeën, 
naar alternatieven. Je wil altijd meer weten dan een ander. Daarnaast ben je onbevangen en durf je 
buiten de geijkte paden te treden en ben je niet bang om daarbij op te vallen of je hoofd te stoten. Als 
persoon heb je oprecht interesse in de ander.  
  
Over Heijmans 
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, 
utiliteitsbouw, installatietechniek en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en 
Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en 
winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten 
voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 
miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op 
www.heijmans.nl. 
  
Enthousiast geworden? 
Stuur je sollicitatie met uitgebreid CV naar Malissa Broekmeulen (06-52542977) Zij kan je ook in 
contact brengen met de afdelingsleider die je meer kan vertellen over deze functie.  
  
 

   

   

 

Contactpersoon 
Malissa Broekmeulen  

   

 

Functie 
medewerker HRM  

   

 

Telefoon 
0652542977  
 

http://www.heijmans.nl/

