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Functie omschrijving
Namens een innovatief, onafhankelijk en sterk groeiend adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke en
bouwkundige projecten zijn wij op zoek naar een ambitieuze en ervaren Projectmanager. Je weet altijd de
oplossingen te bedenken en je hebt de verantwoordelijkheid om opdrachtgevers tijdens de (complexe)
bouwprocessen te begeleiden en ontzorgen. Je bent in staat om gehele processen te begeleiden en aan te
sturen, vanaf intiatieffase en ontwerpfase tot en met realisatie.
Werkzaamheden:
– Zowel extern als intern begeleiden van het ontwerp- en projectteam tijdens de processen.
– Verantwoordelijk voor het contractmanagement.
– Verantwoordelijk voor de haalbaarheidsstudies.
– Je formuleert de projectdefinities- en kaders.
– Opstellen van investerings- en exploitatieramingen.
– De klant adviseren over samenwerkingsverbanden en bouworganisatievormen.
– Overdragen van jouw kennis aan (project)medewerkers.
– Projectmedewerkers aansturen gedurende het traject.
– Door middel van jouw kennis, marketing en omzet help je het adviesbureau mee aan hun verdere groei.
– Organiseren en bewaken van aanbestedingen.
Functie eisen:
– Afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van Bouwkunde.
– Minimaal 5 jaar werkervaring in het zelfstandig begeleiden en aansturen van (bouw)projecten.
– Je hebt een groot analytisch vermogen en je kunt schakelen met partijen van diverse niveaus.
– Je bent communicatief en sociaal vaardig in Nederlands en Engels.
– Je hebt een ondernemende en commerciële instelling.
– Je hebt een proactieve houding, bent een echte teamplayer.
– Je kunt je uitstekend inleven in de diverse belangen zonder de doelstelling uit het oog te verliezen.
– Je kent de markt goed, bent op de hoogte van alle ontwikkelingen, hebt een groot netwerk en het acquireren
en verwerven van opdrachten is voor jouw geen probleem.
Solliciteren
Solid Recruitment is hét toonaangevende werving & selectiebureau actief in de vastgoedsector. Wij zijn
gespecialiseerd in de bemiddeling van vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en
academisch niveau.
Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie, inclusief motivatie en CV te sturen aan Jaron Bollegraaf van
Solid Recruitment (bollegraaf@solid-recruitment.nl).
Ook voor vragen of een extra toelichting kunt u (telefonisch) contact opnemen met Jaron Bollegraaf op
010-2450011 of 06-43038333.
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