VACATURE
MEDIOR/SENIOR PROJECTMANAGER
Over PM² bouwadviseurs
PM² bouwadviseurs is een bureau voor bouwprojectmanagement dat zich voornamelijk richt op de sector Zorg,
Onderwijs en Onderzoek. Wij begeleiden nieuwbouw- en renovatieprojecten namens onze opdrachtgevers en
denken daarbij bij voorkeur vanuit het primaire proces van de klant. Het eindresultaat moet de gedroomde
omgeving zijn voor de gebruikers.
Onze meerwaarde komt vooral tot uitdrukking door onze inhoudelijke kennis van laboratoria en ziekenhuizen.
Wij hebben zowel profit als non-profit organisaties uit de onderzoekswereld in onze klantenkring en kennen de
wereld van laboratoriuminrichters en -leveranciers. Onze aanpak is erop gericht de sleutelpersonen binnen de
organisatie en het primaire proces (van management tot organisatie) te betrekken bij het bouwproces.
Onze vraag
Wij zoeken een bevlogen en daadkrachtige medior/senior bouwprojectmanager. Wil je bij ons kunnen werken,
dan heb je minimaal 5 jaar werkervaring nodig in technisch en organisatorisch complexe bouwprojecten in de
sector onderwijs, onderzoek en zorg (universiteiten, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen zijn onze
opdrachtgevers). Verder heb je aantoonbare ervaring met het volledige bouwproces: van de initiatief- en
definitiefase tot en met oplevering en nazorg.
Functie-inhoud
Als bouwprojectmanager ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van het volledige bouwproces van
technisch complexe projecten op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor de
kwaliteits-, tijd- en kostenbewaking en het uiteindelijke resultaat van jouw projecten. Je betrekt de
belanghebbenden van het primaire proces bij de planvorming en het ontwerp- en uitvoeringsproces. Je bent
gewend om zowel met gebruikers als bestuurders te communiceren en ieders belangen mee te laten wegen.
Je weet wanneer je verantwoordelijkheid moet nemen en wanneer je anderen op hun verantwoordelijkheid
moet wijzen. Je bent van toegevoegde waarde voor de PM²-organisatie vanwege je kennis en ervaring en bent
bereid om te investeren in de verdere ontwikkeling van PM² en jezelf. Je vindt het prettig om in een platte
organisatie te werken en je gelooft in de meerwaarde om met collega’s te sparren over allerlei aspecten van de
projecten of het vakgebied. Je onderhoudt en gebruikt je netwerk om potentiële opdrachten te identificeren.
Jouw kenmerken
- Academisch werk- en denkniveau
- Afgeronde bouwgerelateerde opleiding aan HTS of TU
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met zelfstandig aansturen van bouwprojecten voor universiteiten,
laboratoria, ziekenhuizen of vergelijkbaar
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Vermogen om complexe processen en projecten te organiseren
- Klantgericht en omgevingssensitief
- Betrokken, resultaatgericht, transparant en enthousiast
Ons aanbod
- Een collegiale, dynamische en informele werksfeer
- De mogelijkheid om ervaring en kennis op te doen in een diversiteit van bouwprojecten
- Een grote mate van vrijheid
- Een team van bevlogen en betrokken collega’s met een open houding, om mee te sparren en pizza te eten
- Een marktconform salaris met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden
Ben je enthousiast over de functie, stuur dan je motivatie (max. 1 A4) en je cv aan Bas van Halen
(bas.vanhalen@pm2.nu). In je motivatie zien wij graag een onderbouwing waaruit duidelijk blijkt dat je aan de
gevraagde ervaring en kenmerken voldoet. Daarnaast ontvangen we graag minimaal een referent met naam,
functie en telefoonnummer met wie wij eventueel contact op kunnen nemen voor nadere informatie. Heb je
vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Bas van Halen via bas.vanhalen@pm2.nu.
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