PROJECTMANAGER
Vestiging Rotterdam (ZH)
Functie
Voor de vestiging Rotterdam zoeken wij een medewerker projectmanagement met
een afgeronde HBO opleiding richting bouwkunde.
De medewerker projectmanagement heeft enkele jaren ervaring in een soortgelijke
functie en is toe aan een nieuwe uitdaging. De werkzaamheden die behoren tot het
takenpakket van de medewerker zijn het zelfstandig begeleiden van vastgoedprojecten in alle mogelijke fasen vanaf initiatief t/m sloop. Hij of zij is in staat om
een team aan te sturen.
Het schrijven aan rapporten, voorbereiden, leiden danwel bijwonen en notuleren van
in- en externe projectvergaderingen, net als het bewaken van de projectplanning en
investeringskosten van het project is bekend terrein. We rekenen op een actieve
bijdrage waarbij er ruimte is om je werkzaamheden en je functie op eigen wijze
inhoud te geven. Je vindt het een uitdaging om je verder te ontwikkelen binnen de
organisatie door bijvoorbeeld het volgen van cursussen en opleidingen.
Taken









zelfstandig projectmanager;
onderhouden van relaties en contacten gedurende het gehele project;
voorbereiden en begeleiden van projecten;
(mede) controleren van tekeningen, bestekken en contracten;
(mede) opvragen en beoordelen van offertes;
plannen en coördineren van de inzet van interne en externe betrokken partijen;
adviseren aan, en rapporteren over, de voortgang van het project aan de opdrachtgever;
verzorgen van administratie, correspondentie en verslaglegging.

Profiel
 HBO werk- en denkniveau;
 bouwkundige kennis, specifiek projectmanagement en de hiervoor gangbare methodieken;
 analytisch kunnen denken
 affiniteit met bouw- en/of exploitatiekostenberekeningen;
 uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 klant- en resultaatgericht en integer;
 initiatiefrijk, creatief en leergiering;
 stressbestendig en flexibel;
 assertief in multidisciplinaire omgeving;
 aanpassingsvermogen (in staat tot goed anticiperen op personen en situaties);
 werken in teamverband is je niet vreemd.
Wij bieden
 marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
 aangename werksfeer in een platte organisatiestructuur.
Wij verwachten

3 tot 5 jaar werkervaring in bouw en/of vastgoedadvisering
 geen negen tot vijf mentaliteit;
 in bezit van rijbewijs.
Meer weten
Ron van den Berg
06-53532811
Reageren
Curriculum Vitae inclusief begeleidend schrijven per mail sturen naar:
vacature@bremenba.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

