DUS JIJ WIL DE
BESTE (JUNIOR)
PROJECTMANAGER
VASTGOED WORDEN?
SOLLICITEER
VANDAAG NOG
BIJ BREMEN
BOUWADVISEURS

DIT GA JE DOEN
Als (junior) adviseur krijg je bij ons natuurlijk de nodige begeleiding,
maar óók direct een heleboel eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt
een of meerdere projecten onder je hoede en daarvoor ga je aan
de slag met:
• opstellen Programma van Eisen en de mate van duurzaamheid
• bepalen ontwerpteam en/of uitvoeringteam
• contractvorming of aanbesteden
• optimale prijs-kwaliteitverhouding
• total cost of ownership
• opleveren binnen de planning en budget
Bij Bremen houden we van gebouwen, maar halen we net zoveel energie
uit het contact met de opdrachtgever en de specialisten om ons heen.
Ook geef jij regelmatig advies over huisvestingsconcepten en de impact daarvan op beleidskeuzes. Samen met onze andere technische
disciplines werk je mee aan doortimmerde vastgoedstrategieën.
DIT IS WIE WIJ ZIJN
Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau, gevestigd in Heerlen en
Rotterdam. We bepalen onze eigen weg met een persoonlijke,
gefundeerde stijl van adviseren. Onze bouwkundige en installatie
technische expertise zetten we in voor elke fase in de levenscyclus
van vastgoed. Wij denken daarbij niet in losse projecten, maar
hebben oog voor de levensduur en duurzaamheid van gebouwen
en maken ze toekomstbestendig.

Anderen zien een gebouw,
jij ziet de uitdaging om het te
transformeren tot de ideale
huisvesting van onze opdracht
gever. Herbestemmen, slopen
en nieuwbouw of een andere
locatie? Zelf investeren of een
andere financiële constructie?
Dit is waar je hart sneller van
gaat kloppen! Wordt het niet
eens tijd dat jij je talent gaat
inzetten voor de mooiste en
uitdagendste projecten vanuit
onze vestiging in Rotterdam
of Heerlen? Bij Bremen Bouw
adviseurs zijn we op zoek naar
een (junior) projectmanager voor
de afdeling Projectcoördinatie.
Durf jij het aan?

Jezelf ontwikkelen gaat sneller bij Bremen, want je hebt collega’s
om je heen in de meest uiteenlopende disciplines:
• Beheer & Onderhoud
• Bestekken, Contracten & (Europese) Aanbestedingen
• Bouwfysica (waaronder akoestiek) & Brandveiligheid
• Bouwkosten & Budgetbewaking
• Installatie Consulting
• Projectcoördinatie
• Vastgoedstrategie & Procesmanagement
Ons hele team bestaat uit zo’n 40 medewerkers (en in Heerlen
kantoorhond Diddy).
DIT IS WAT WE VRAGEN
Voor een vliegende start bij Bremen Bouwadviseurs is het ideaal
als jij jezelf hierin herkent:
• hbo-opleidingsniveau, bijvoorbeeld in de richting bouwkunde
of bouwtechnische bedrijfskunde
• affiniteit met gebouwinstallaties
• interesse in het gefaseerd managen van projecten
• bereid opleidingen te volgen, zoals IPMA-C/D
• goede communicatieve en sociale vaardigheden
• je schrijft en spreekt Engels (handig voor onze internationale
projecten en opdrachtgevers)
Genoeg over ons! Vertel ons wat jouw wensen zijn. Wat kom je brengen,
wat wil je leren? Reageer snel, voordat we de verkeerde aannemen.
Stuur je mail naar vacature@bremenba.nl.
Heb je nog vragen? Bel of mail Hans Fiering via 06-53 66 53 82
of hans.fiering@bremenba.nl
RECHTSTREEKSE REACTIE
Tip: solliciteer rechtstreeks (en dus niet via een werving- en
selectiebureau) dan krijg je een leuke bonus zodra we je aannemen.
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