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Vacature 
 

BK interim & legal is op zoek naar kandidaten die tijdelijk of op projectbasis management-, directie- en 

specialistische functies op het gebied van bouw, milieu, afval- en reststoffen kunnen vervullen.  

 

BK interim & legal  

BK interim & legal, onderdeel van BK ingenieurs, is een klein bemiddelingsbureau in Dordrecht met een groot be-

reik voor het tijdelijk of op projectbasis invullen van management-, directie- en specialistische functies op het ge-

bied van bouw, milieu, afval- en reststoffen. Daarnaast verlenen onze juristen ondersteuning aan bedrijven die ge-

confronteerd worden met bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving.  

 

Dit vragen wij 

U bent een (people)manager, die op een enthousiaste en gedreven wijze leiding geeft aan een organisatie(onder-

deel). Hiernaast bent u in staat om een duidelijke positie binnen de organisatie in te nemen als adviseur van het 

bestuur of directie.  

 

Naast analytische vaardigheden beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en weet u medewerkers te 

motiveren het beste uit zichzelf en het team te halen. Kennis van actuele ontwikkelingen op het vakgebied en in-

zicht in verandermanagement zijn daarbij naast een gedegen inhoudelijke kennis en ervaring essentieel. 

 

Profiel van kandidaat 

 U beschikt over academisch werk- en denkniveau. 

 U hebt de helikopterview die essentieel is om processen te overzien en verbeteringen te kunnen aanbrengen. 

 U bent stressbestendig, flexibel, ambitieus en resultaatgericht. 

 Voor overheidsfuncties: u hebt inzicht in en kennis van een politiek/bestuurlijke organisatie of bent in staat 

deze snel te verwerven. 

 U hebt ervaring met het werken in een complexe, veranderende organisatie met diverse stakeholders. 

 U beschikt over de benodigde vaardigheden in het begeleiden en implementeren van beleid, procedures en 

veranderingsprocessen. 

 U bent in staat vanuit uw expertise structureel de verbinding te leggen met de uitvoering en deze te facilite-

ren en u hebt visie op het organiseren van werkprocessen. 

 

Aanbod 

Aansluiting bij het uitgebreide netwerk van BK ingenieurs en interessante opdrachten, op basis van een uurtarief 

of payrollconstructie, afhankelijk van de opdracht. U kunt zowel fulltime als parttime aan de slag wanneer zich een 

passende opdracht voordoet. 

 

Afspraak maken 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? U bent altijd welkom. Maak een afspraak met Henk Vorsteveld of 

Marcel van der Knaap. Bel 088 321 25 00 of stuur een e-mail naar info@bkinterimenlegal.nl 
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