Vacature projectmanager huisvesting
Laanbroek Schoeman adviseurs werkt aan grote, complexe integrale huisvestingsprojecten en is een
belangrijke speler binnen de overheid en publiekrechtelijke organisaties. Ben jij een expert in het
samenbrengen van organisatiedoelstellingen en huisvestingsvraagstukken en wil je dit toepassen bij onze grote
opdrachtgevers? Nieuwsgierig? Lees hieronder gauw meer over de functie van projectmanager huisvesting.
Wat houdt mijn functie in?
Als projectmanager huisvesting geef je leiding aan multidisciplinaire projectteams. Je geeft advies in diverse
fasen van een project, geeft (bouwkundige) ondersteuning en op basis van jouw vakkennis denk je mee over
vraagstukken en oplossingen in relatie tot bouw-, huisvestings- en organisatieprojecten. Door jouw
mensgerichte instelling met jouw kennis en ervaring op huisvestingsgebied ben je in staat om opdrachtgevers
mee te nemen in het proces. Je werkt vanuit ons kantoor in Rotterdam, maar bent regelmatig onderweg en op
bezoek bij klanten.
Wij hechten waarde aan het verder ontwikkelen van ons vakgebied. Naast het werken aan vraagstukken van
opdrachtgevers lever je daarom in teamverband een bijdrage aan kennisontwikkeling binnen de organisatie.
Wat zijn de functie-eisen?
 Een afgeronde hbo- of academische relevante opleiding op het gebied van bouwkunde, vastgoed of een
vergelijkbare studie;
 Je beschikt over een goed analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;
 Minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 Bij voorkeur heb je kennis/ervaring met huisvestingsvraagstukken en het schrijven van adviesrapporten,
opstellen van plannen van aanpak, et cetera;
 Aantoonbare kennis van projectmanagement;
 Het is een pré als je in het bezit bent van een PRINCE-2 certificaat of bereid bent dit te behalen;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden wij?
Naast een stimulerende werkomgeving bieden wij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden jou o.a. een marktconform salaris én een eindejaarregeling aan. Op basis van een fulltime
dienstverband krijg je 30 vakantiedagen. Wij hanteren voor alle nieuwe medewerkers een zorgvuldig
inwerktraject, zodat jij snel je draai binnen onze organisatie kunt vinden. Door onze platte organisatiestructuur
ligt de verantwoordelijk bij jou als professional wat maakt dat je jezelf snel ontwikkelt en de regie kan nemen.
Er is volop ruimte voor vernieuwingsideeën en er wordt actief gestuurd op doorgroeimogelijkheden.
Waar kom ik te werken?
Laanbroek Schoeman adviseurs staat voor: samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Met
klanten werken wij samen als partners in business en intern gaan we informeel met elkaar om. Ons team
bestaat uit enthousiaste en hoogopgeleide medewerkers met een ruime ervaring in alle aspecten van het
huisvestingsproces. Wij zijn flexibel, zowel in tijd, plaats als werkduur en werken met high-end ICT-faciliteiten
en communicatiemiddelen.
Wij maken onderdeel uit van de Draaijer Group waarin een brede expertise van de partnerbedrijven is
vertegenwoordigd. Samen met de circa 100 collega’s in een mix van allerlei leeftijden en met verschillende
specialisaties en achtergronden krijg jij de mogelijkheid om in het totale werkveld van vastgoed en huisvesting
over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en steeds nieuwe uitdagingen te vinden.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je graag uit je motivatiebrief en CV te mailen naar
personeel@lsadviseurs.nl. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Neline de Jong, te
bereiken op 010 - 266 00 44.

