Wil je bouwen aan de
werkomgeving van de
toekomst? We zoeken
een Projectmanager
(medior/senior)
Als project manager bij Ideal Projects duik je iedere dag in nieuwe
uitdagingen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of een interieur project,
in de zorg, de kantorenmarkt of voor een ontwikkelende partij, je weet hoe je
deze aanvliegt.
Je bent iemand die het fantastisch vindt om zelfstandig te werken aan
projecten en dit met veel enthousiasme doet. Je weet alle ballen in de lucht te
houden en ondertussen je team te motiveren en mee te nemen op reis naar
een tevreden eindgebruiker. Je bent geen meeloper maar eigenwijs en altijd
op zoek naar het beste. Je weet daarvoor alle benodigde producten te
realiseren om een project met een goed resultaat af te ronden. Je bent een
echte teamspeler die tegen kritiek kan en open staat voor de mening van een
ander. Je kan hier op een gezonde manier over discussiëren en bent in staat
om het belang van de opdrachtgever op de eerste plaats te zetten.
WAT JE DOET
Je beheerst de geëigende project managementtools en weet deze als geen
ander toe te passen in een project. Zo ben je altijd in control op het gebied
van planning en financiën, je beheerst en stuurt je team, je signaleert en
analyseert risico’s en zorgt voor de beheersing hiervan. Je zorgt voor een
goede en duidelijke communicatie in je projecten zodat alle partij en weten
waar ze aan toe zijn. Je doet dit op een eerlijke en open manier. Daarbij
informeer je je opdrachtgever op gezette tijden op een dusdanige wijze dat hij
altijd op de hoogte is van de status van het project.

WIE JE BENT
Je bent in staat om op een creatieve en plezierige wijze ideeën en
oplossingen aan te dragen en deze te verwoorden binnen en buiten je team.
Discussiëren op een open manier met oog voor elkaars normen en waarden
staan hoog in het vaandel. Je bent een gestructureerd persoon die k an
organiseren en plannen. Je durft er voor uit te komen dat er ook dingen zijn
die je niet weet of kan en durft hier de hulp van een collega voor te vragen.
WAT WIJ VRAGEN
Je beschikt over HBO- of academisch werk en denkniveau richting
bouw/techniek.
Je hebt tenminste 3-5 jaar ervaring als projectmanager.
Je hebt ruime kennis van het vakgebied (projectmatig werken).
Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van multidisciplinaire
projecten.
Je schrijft en spreekt uitstekend Engels (Frans is een pré).
Je hebt de bereidheid om eventueel ook projecten in België te
realiseren.
WIE WIJ ZIJN
We design & build your essential space.
Het gaat niet alleen om wat je ziet, maar om hoe het voelt. Ideal Projects
ontwerpt en realiseert ruimtes waarin je voelt waar het om gaat. Of het nu
gaat om een werkplek waar je effectief kunt werken, focussen en ontmoeten of
een hospitality ruimte waar bezoekers zich direct welkom en op hun gemak
voelen.
Ideal Projects neemt opdrachtgevers mee in het hele traject, van het
opstellen van de juiste ruimtevraag en ontwikkeling van een passend concept
tot de realisatie van de ruimte die past. Ondertussen wegen we in iedere
keuze en voorstel de impact af die deze heeft op de planeet. Omdat het
gezond houden van die ruimte, voor ons allen essentieel is.
WAT WIJ BIEDEN
Een plezierige werkomgeving met een gezellig en kundig team waar
je mee kunt samenwerken.
Een uitdagende baan met toonaangevende (internationale) klanten.
Een flexibele werkomgeving wisselend op kantoor, onderweg en op
de bouw.
-. Aandacht en mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling
Een goed marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden
BEN JIJ EEN VAN ONS?
Stuur dan je CV en motivatie uiterlijk 14 januari 2022 naar Madelon van der
Meer via info@idealprojects.com. Voor inhoudelijke vragen over de vacature
kun je bellen met Carola Menken via telefoonnummer +31631010396.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

