Vacature junior projectleider (fulltime)
functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een junior projectleider (fulltime) om ons team te versterken. Ben jij
zelfstandig, leergierig en heb jij een bouwkundige opleiding en affiniteit met huisvesting? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Als junior werk je projectmatig in multidisciplinaire teams aan verschillende
projecten en lever je zowel bouwkundige ondersteuning bij herbestemming van gebouwen in
projecten rondom de (bouwkundige) transitie naar een andere werkomgeving. Je geeft advies in
diverse fasen van een project, op basis van jouw vakkennis denk je mee over vraagstukken en
oplossingen in relatie tot bouw-, huisvestings- en organisatieprojecten.
Als junior projectleider maak je deel uit van een projectteam en ga je gericht met opdrachten aan de
slag. Je werkt vanuit ons kantoor in Rotterdam, maar bent regelmatig onderweg en op bezoek bij
klanten. Je bezoekt en onderhoudt contacten met opdrachtgevers, je verzamelt informatie,
analyseert deze en verwerkt dit in rapporten en presentaties ter onderbouwing van de adviezen van
de projectleider aan de opdrachtgever. Daarnaast ontwikkel je een eigen netwerk en werk je actief
mee aan acquisities.
functie-eisen junior projectleider
 Je bent starter en hebt zin in een nieuwe uitdaging (0 tot 5 jaar werkervaring);
 Je bent een HBO/WO bouwkundige opleiding zoals Bouwkunde, Vastgoed, …..
 Je hebt een sterke affiniteit met huisvesting, organisatie- & bouwprocessen;
 Ervaring met Autocad, BIM, SketchUp e/o Revit, Visio is een pré;
 Je hebt kennis over de samenstelling van een programma van eisen, technische omschrijvingen
bestekken en aanbestedingen;
 Bij voorkeur heb je kennis/ervaring met huisvestingsvraagstukken en het schrijven van
adviesrapporten, opstellen van plannen van aanpak etc.;
 Relevante activiteiten, zoals werk- en bestuurlijke ervaring naast je studie, zijn een pré;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
Naast een stimulerende werkomgeving bestaande uit diverse opdrachten en opdrachtgevers, bieden
wij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden jou o.a. een marktconform
salaris én een eindejaarsregeling aan. Op basis van een fulltime dienstverband krijg je 30
vakantiedagen. Daarnaast is het mogelijk om jezelf door te ontwikkelen binnen onze organisatie en
sturen wij actief op het doorgroeien binnen onze organisatie. Je krijgt voldoende kansen ervaring op
te doen binnen verschillende type projecten en opdrachtgevers waardoor we samen aan jouw
kennis, ervaring en netwerk bouwen. Binnen LSa hanteren wij voor alle nieuwe medewerkers een
zorgvuldig inwerktraject, zodat zij snel hun draai binnen onze organisatie kunnen vinden.
bedrijfsprofiel
Laanbroek Schoeman adviseurs (LSa) is een management- en adviesbureau op het gebied van
huisvesting en organisatie. Wij zijn actief in de profit en non-profitsector. Vanuit onze kritische en
klantgerichte blik lossen wij vraagstukken integraal op, met een blijvende meerwaarde voor onze
opdrachtgevers. Tot onze portefeuille behoren diverse Rijksdiensten, RWS, CBS, VU, TNO, DNB,
gemeenten Nijkerk, Leusden, Haarlem en universiteiten (RSM, VU Amsterdam).
Wij hebben enthousiaste en hoogopgeleide collega’s met een ruime ervaring in alle aspecten van het
huisvestingsproces. Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals met o.a. een achtergrond in
Bedrijfskunde, Bouwkunde en Facility Management. Met klanten werken wij samen als partners in
business en intern gaan we informeel met elkaar om. De kerncompetenties van LSa zijn:
samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.

solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je graag uit je motivatiebrief en CV te mailen
naar personeel@lsadviseurs.nl t.a.v. Neline de Jong onder vermelding: van ‘junior projectleider’.
Voor vragen over de functie kan je met haar contact opnemen via (010) 266 00 44.

