Senior Projectmanager huisvesting
BCN Groep is een toonaangevend adviesbureau en wij zijn op zoek naar een senior
projectmanager die de verduurzamings- en nieuwbouwprojecten van onze opdrachtgevers uit het onderwijs, zorg en andere maatschappelijke organisaties in NoordNederland graag wil managen. Hierbij draag je ook graag je kennis over aan enthousiaste collega’s en zorgt voor nieuwe opdrachten uit je netwerk. “Wij geloven in omgevingen waarin ontwikkeling wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Een wereld met
gezonde en duurzame gebouwen waarbij verantwoord is omgegaan met energie,
grondstoffen en bestaande materialen.”
Wat wij van je verwachten
Wij zijn op zoek naar iemand die in staat is binnen onze organisatie zelfstandig te opereren. Voor
wie contact met opdrachtgevers vanzelfsprekend is. Het actief inzetten op acquisitie en zowel de
ontwikkeling van je collega’s maken deel uit van je uitdaging. Hiernaast ben je ook actief binnen
projecten. Samen met je opdrachtgevers kun je duidelijke, ambitieuze maar haalbare doelstellingen
neerzetten. Deze doelstellingen weet je ook te behalen door het goed plannen en afstemmen van
werkzaamheden en taken. Hierbij houd je rekening met je omgeving en de context van de situatie
en belangen van verschillende betrokkenen. Het managen van verwachtingen bij opdrachtgevers en
andere stakeholders van het project is een vanzelfsprekendheid voor je. Het adviseren van opdrachtgevers over aanbestedingsvormen en deze ook houden, het opstellen van stichtingskostenramingen, het maken van plannen van aanpak en het opstellen van fasedocumenten zijn zaken waar
je veel ervaring mee hebt. Je maakt makkelijk contact en mengt je op een natuurlijke manier binnen
een gezelschap. Een goede indruk van jezelf geven en daarmee van de organisatie, is vanzelfsprekend. De senior projectmanager legt veel contacten voor zichzelf en collega’s, bouwt hiermee een
netwerk op en benut deze in het belang van de organisatie.
Jouw profiel
Je bent nieuwsgierig, betrokken, klantgericht en hebt een bestaand relevant netwerk. Blijven ontwikkelen in het vakgebied vind je vanzelfsprekend. Als senior projectmanager neem je hierin een
leidende rol binnen de organisatie. Je initieert trainingen en workshops voor directe collega’s en/of
voor klanten van de organisatie. Je bent een teamspeler en weet met elkaar doelen te verwezenlijken. Als senior projectmanager ben je in staat om als sparringpartner te fungeren voor opdrachtgevers als het gaat om diverse vastgoedvraagstukken op zowel uitvoerend- als strategisch niveau. Je
signaleert kansen in de markt en pakt deze actief op. Je draagt nieuwe ideeën aan voor toepassingsgebieden, producten en diensten. Thema’s zoals gezondheid, circulair bouwen en nieuwe vormen van samenwerking zijn voor jou geen onbekend terrein.

Wat je ervoor terugkrijgt
Wij zijn een dynamische organisatie met jarenlange ervaring en grootse plannen. Je gaat werken
met collega’s die ambitieus zijn, maar die ook weten wanneer het tijd is voor ontspanning. Wij doen
regelmatig mee aan sportieve activiteiten. Daarnaast vinden wij samenwerken en teambuilding belangrijk. Wij houden van vernieuwing en staan altijd open voor goede ideeën ook als wij daarvoor
uit onze comfort zone moeten komen. Samen werken wij aan je persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden een marktconform salaris, een leaseauto en een goede pensioenvoorziening. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat je gebruik kunt maken van de juiste “gereedschappen” om je werk
op een efficiënte en moderne wijze uit te voeren, in een corona veilige omgeving. Zowel op kantoor
als vanuit huis kun je eenvoudig bij al je benodigde (project)informatie komen. Om te weten te
komen aan welke projecten je bij ons kunt werken verwijzen we je door naar onze Website en
LinkedIn pagina. De omvang van de functie is 36-40 uur per week.
Functie-eisen
▪

HBO werk- en denkniveau aangevuld met cursussen en relevante werkervaring

▪

Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager

▪

Kennis hebben van de wet- en regelgeving in je eigen vakgebied

▪

Hoge mate van deskundigheid op het gebied van projectmanagement

▪

Kennis van bouworganisatievormen

▪

In bezit van een relevant netwerk

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onderzoeken of BCN Groep de plek is om je
carrière voort te zetten, stuur dan je CV met motiverende brief naar:
vacatures@bcn-groep.nl
Voor vragen kun je vanaf 4 januari contact opnemen met Agna Mooij, telefoonnummer
0512 - 54 21 11.

