Vacature senior projectmanager huisvesting
functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een proactieve, resultaat- en klantgerichte projectmanager om ons
team te versterken. LSa begeleidt opdrachtgevers vanaf de initiatief- en definitiefase van projecten:
wij helpen hen door businesscases te schrijven en scenario’s uit te werken en het
projectmanagement te verzorgen. Wij zoeken een projectmanager die op strategisch niveau sterk is
in het begeleiden van deze trajecten. Je bent in staat om gesprekspartner te zijn op bestuurlijk
niveau, analyses uit te voeren, deze te vertalen naar strategisch advies en besluitvorming te
organiseren.
Voor deze functie vragen wij dat je de benodigde ervaring hebt als adviseur, projectmanager of
opdrachtgever in vastgoed- en/of huisvestingsprojecten, waarbij je op strategisch niveau advies hebt
gegeven. In jouw rol als projectmanager ben je eindverantwoordelijke voor diverse projecten van
eerste initiatief tot en met oplevering. Jij bent de accountmanager voor de klant en stuurt de interne
en externe collega’s in de projectteams aan. Je bent organisatiesensitief en hebt kennis van
vastgoed-economische berekeningen, je bent cijfermatig onderlegd en kunt conceptueel denken.
Daarnaast heb je sterke acquisitievaardigheden en een netwerk om te onderhouden.
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 interne
projecten die ons vakgebied verder brengen.
functie-eisen projectmanager
 Je bent HBO/WO opgeleid met een relevante opleiding zoals (strategische) bedrijfskunde,
bouwkunde, vastgoed of vergelijkbare studie;
 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;
 Minimaal 5 à 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 Kennis van projectmanagement, bouwkosten en aanbestedingstrajecten zijn een pré;
 Het is een pré als je in het bezit bent van een PRINCE-2 certificaat;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B.
arbeidsvoorwaarden
Naast een stimulerende werkomgeving 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 doorgroei mogelijkheden
binnen onze organisatie. 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, 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 o.a. gemeenten,
diverse Rijksdiensten en universiteiten.
Wij hebben enthousiaste en hoogopgeleide medewerkers met een ruime ervaring in alle aspecten
van het huisvestingsproces. Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals met o.a. een
achtergrond in Bouwkunde, Bestuurskunde 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 ‘senior projectmanager
huisvesting’. Voor vragen over de functie kan je met haar contact opnemen via (010) 266 00 44.

