
    

BCN Groep zoekt (senior) projectmanagers 
 

BCN is al meer dan 25 jaar ervaren op het gebied van huisvestingsprojecten. 

Wij zijn een strategisch huisvestingsadviseur en begeleiden en adviseren over 

huisvestingszaken en ontzorgen opdrachtgever van aanbesteding tot 

oplevering.  

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan duurzame en 

toekomstbestendige omgevingen waarin ontwikkeling wordt gefaciliteerd en 

gestimuleerd. Een veilige omgeving waarin zowel groepen als individuen elkaar 

helpen en aanmoedigen.  

Wij zijn een team van 25 collega’s met grootse toekomstplannen, 

daarom zoeken wij versterking. 

Wat ga je doen:  

Als projectmanager van BCN ben je aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. 

Je kunt de verbinding maken tussen de strategische doelstellingen van een 
organisatie en haar vastgoed en zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers binnen 
de vastgestelde kaders en ambities projecten afronden. 

Je begeleidt de projecten van start tot en met oplevering. Je bent goed in staat 

overzicht en sturing te houden tussen veelal meerdere projecten.  

Je volgt de laatste ontwikkelingen in je vakgebied, je draagt bij aan 
kennisontwikkeling en aan de ontwikkeling van je collega’s.  

 



Wat vragen wij   

▪ Een afgeronde opleiding bouwkunde op HBO of universitair niveau  

▪ Daarnaast beschik je over minimaal 10 jaar werkervaring 

▪ Je ben communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk 

▪ Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om makkelijk te schakelen 
tussen de verschillende stake holders 

▪ Je ziet kansen in de markt en beschikt over een eigen netwerk 

▪ Het is een pré als je ervaring hebt met UAV en UAV-GC contracten 

Wat bieden wij   

▪ Een afwisselende functie met persoonlijke en professionele groeikansen, 
binnen een dynamische organisatie. Uiteraard met goede voorwaarden en 

mogelijkheden. 

▪ Daarnaast vinden we ontspanning belangrijk; de vrijdagmiddagborrel, 

tafelvoetbal, regelmatig leuke activiteiten en ons jaarlijkse ski-uitje. 

  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onderzoeken of BCN de plek is om 

je carrière voort te zetten neem dan contact op met:   

Rintske Bakker    

06-40562340 

  


