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Het opleidingsinstituut in de bouw zoekt
voor de opleidingsplaats Breda:

Docent Opdrachtverwerving & Calculatie B&U
Over ons
We leiden (toekomstige) ondernemers en
(kader)personeel in de bouw op. Dat doen
wij vanuit het opleidingsinstituut BOB-KOB,
waarvan de KOB een onderdeel is.
Onze opleidingen
De opleidingen en examens worden centraal
vanuit Zoetermeer georganiseerd en verspreid
over het land gegeven. Deskundige docententeams verzorgen, onder leiding van plaatselijk
directeuren, (avond)opleidingen.
De directeuren in de opleidingsplaatsen
worden ondersteund door een eigen
plaatselijk bestuur.
Onze cursisten
Onze deelnemers hebben veelal een bouwkundige of civiel technische beroepsopleiding
op mbo-niveau of hoger.
Wij zoeken
De KOB-opleidingsplaats Breda zoekt
een docent voor één avond per week
voor de opleiding Opdrachtverwerving
& Calculatie B&U.
De doelstelling is dat de cursist de markt leert
kennen, opdrachten leert verwerven, voor een
bouwproject een begroting kan opstellen en
een commerciële kostprijs kan bepalen.
Inzicht in kostensoorten, contracten, algemene
voorwaarden, automatisering, klantgericht
adviseren en communiceren, spelen hierbij
een belangrijke rol.

Profiel
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau, een
bouwkundige opleiding en/of civiele techniek,
ervaring in een bouwbedrijf, enige affiniteit
met onderwijs óf werkzaam in het
bouwberoepsonderwijs en affiniteit met
het bouwbedrijf, ervaring met (STABU)
systematiek, calculatie, kunnen werken in een
team, stimuleren en motiveren.
Wat bieden wij?
Een netwerk aan ondernemers, docenten en
cursisten waarin jij een bijdrage levert vanuit
je maatschappelijke betrokkenheid aan het
succes van cursisten en de bouwsector.
Het is uitdagend en motiverend om jouw
kennis en ervaring te delen met jonge mensen,
die carrièrestappen gaan zetten
in de bouw.
Belangstelling?
Belangstellenden kunnen reageren bij de
plaatselijk directeur van de KOB Breda:
De heer J.J. Verkamman
M. 06 514 17 845
E-mail: verkamman@bob-kob.nl
www.kob.nl

OPLEIDINGEN
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postbus 715
2700 AS Zoetermeer

www.bob.nl
www.kob.nl

