
 

Wil je bouwen aan de 

werkomgeving van 

de toekomst? We 

zoeken een Junior 

Projectmanager 
 

 

De manier waarop we werken is overal in ontwikkeling. Denk aan de 

technologie die werken op afstand mogelijk maakt. Aan eigenaren die hun 

panden niet afschrijven en transformeren naar toekomstbestendige en 

flexibele ruimten maar ook aan organisaties die hun bedrijf een gezicht 

geven, die drijven op zingeving. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. 

De ontwikkelingen gaan door, iedere dag.      

 

Bij Ideal Projects ontwerpen en realiseren we deze werkomgevingen. 

Ruimten waarin organisaties, merken en mensen groeien. Van de bouw 

van experience rooms voor de onvergetelijke ervaring tot de fysieke 

kantoorruimte en bijvoorbeeld locaties waar innovatie to t stand komt. Om 

deze ontwikkeling door te zetten, hebben we jou nodig.  

 

JUNIOR PROJECT MANAGER 

Als junior 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 kantorenmarkt of voor een ontwikkelende partij, je kan niet 

wachten om hier jouw bijdrage aan te leveren. 

 

Je bent iemand die het fantastisch vindt om zelfstandig te werken aan 

onderdelen van projecten onder de vleugels van een ervaren 

projectmanager en je doet dit met veel enthousiasme. Je bent in staat om 

meerdere taken tegelijk uit te voeren. Je weet je werkzaamheden redelijk 

zelfstandig te plannen. 

 

 

 

 

 



 

WAT JE DOET 

Als junior projectmanager draag je bij aan projecten door een goede 

ondersteuning van onze klanten. Als lid van het projectteam help je bij het 

opstellen van programma’s van eisen en ondersteun je bij aanbestedingen 

voor te bereiden en uit te voeren.  

Je werkt binnen uitdagende opdrachten op een prettige manier samen in 

teams met ervaren professionals zoals de projectmanager, architect en 

aannemers/installateurs. Je wordt intern opgeleid tot projectmanager en 

doet ervaring op in verschillende projecten. Je kunt doorgroeien naar de 

rol van medior/senior projectmanager. 

 

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 kan 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 bachelor- of master werk en denkniveau 
richting bouwkunde, facilitair management of vergelijkbaar 

• Je hebt 0-3 jaar ervaring als junior projectmanager of bent 
net afgestudeerd of gaat afstuderen 

• Je hebt affiniteit met projectmatig werken 

• Je wilt voor minimaal 4 dagen in de week aan de slag 

 

WAT WIJ BIEDEN 

• Een plezierige werkomgeving met een professioneel team 
waar je kunt mee samenwerken 

• Een uitdagende baan met toonaangevende (internationale) 
klanten 

• Een flexibele werkomgeving wisselend op kantoor, vanuit 
huis, onderweg of op de bouw. Ja kunt hier zelf invulling aan 
geven 

• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een goed marktconform salaris met uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling, 
laptop, telefoon en een mobiliteitsbudget wat je naar eigen  
inzicht kunt besteden. 

 

INTERESSE/ZIE JIJ JEZELF OP VRIJDAG BIJ ONZE AFTER WORK BORREL   

Stuur dan je CV en korte motivatie naar Madelon van der Meer via 

info@idealprojects.com Wanneer je op papier een match bent, nodigen 

we je uit voor een eerste kennismaking op ons kantoor in Rijswijk. Onze 

business is mensen business. Een persoonlijke klik vinden wij dan ook zeer 

belangrijk.  

 

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