Wij zijn op zoek!
Ben jij of ken jij een ambitieuze, ervaren
bouwmanager die toe is aan een nieuwe
uitdaging? Dan komen we graag met jou in
contact! Wij zijn op zoek naar een bouwmanager
met ongeveer 7 – 10 jaar werkervaring met een
bouwkundige achtergrond op HBO- of WOniveau. Je bent een projectmanager pur sang en
ervaren in het managen van complexe
bouwtrajecten in de sector/sectoren kantoor-,
onderwijs- en zorg-huisvesting. Je bent het
schakelpunt tussen opdrachtgevers en -nemers
en kan communiceren met alle niveaus binnen
organisaties. Je bent gewend zelfstandig te
werken en beschikt over een eigen netwerk. Wij
willen graag met jou in contact komen als je met
ons de positie in de markt verder kan uitbouwen,
natuurlijk in samenwerking met het LSa-team!
LSa: wat doen wij?
Wij verbinden bouw, huisvesting én organisatie
aan elkaar in projecten en dat doen we met de
klant samen! We leveren advies én zijn goed in
het leiden van projecten waarin complexe
vraagstukken centraal staan. Naast het bouwen,
renoveren en revitaliseren ontwikkelen wij ook
strategische huisvestingsplannen, bedenken wij
met organisaties passende werkconcepten,
maken we indelingsplannen et cetera. Wat we
allemaal nog meer doen en waar, vind je terug
op onze website: www.lsadviseurs.nl.

nieuwe markten. Kenmerkend is dat wij altijd
graag de samenwerking opzoeken, integraal
vraagstukken benaderen. Klantgericht en
resultaatgericht zijn de competenties die je als
LSa’er uitstraalt en vanzelfsprekend vindt.

Wat verwachten wij van jou?
7 – 10 jaar werkervaring;
HBO of WO werk- en denkniveau;
project- en contractmanagement bij utilitaire
bouwprojecten;
ervaring binnen zorg- en voortgezet/hoger
onderwijs is een pré;
kennis van vastgoedrekenkunde is een pré;
eigen netwerk en de wil om onze marktpositie
samen met het LSa-team uit te bouwen;
zelfstandig, resultaat- en klantgericht;
kennis van diverse contactvormen;
kennis en ervaring met Europese
Aanbestedingen én met geïntegreerde
contractvorming in de bouw.

Nieuwsgierig? Contact!
Je kunt je CV en motivatie zenden aan Neline de
Jong via personeel@lsadviseurs.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet gehonoreerd.

Wat mag je van ons verwachten?
Een leuk dynamisch team waarmee je
samenwerkt én interessante projecten en
opdrachtgevers (TNO, CBS, Rijkswaterstaat,
gemeenten, universiteiten et cetera).
Daarnaast ruimte voor je eigen ontwikkeling
en vrijheid in het ontwikkelen van nieuwe
producten, ideeën en het aanboren van

Laanbroek Schoeman adviseurs
Jan Leentvaarlaan 25 3065 DC - T:010 266 00 44 - personeel@lsadviseurs.nl

