BEN JIJ DE ERVAREN
(JUNIOR) PROJECTMANAGER
DIE WIJ ZOEKEN?

Ben jij in staat om zelfstandig projecten te draaien en
onze opdrachtgever te ontzorgen? Dan is deze vacature
als (junior) projectmanager wat voor jou!
Wie zijn wij?
Kleissen bouwmanagement en advies is gevestigd in Hengelo.
Wij zijn een onafhankelijke specialist op het gebied van
huisvesting. Elk vraagstuk op het gebied van huisvesting en
ruimtelijke ontwikkeling benaderen wij op een heldere en
pragmatische manier.
Wij werken al 25 jaar met een team van professionals aan
projecten voor verschillende opdrachtgevers in diverse
werkvelden o.a. onderwijs, zorg, wonen, cultuur en
bedrijfshuisvesting.
Wij geloven dat we (bestaande) huisvesting ecologisch, sociaal
en dynamisch duurzamer kunnen maken. Met Houdbare
Huisvesting voorzien wij gebouwen die zelfvoorzienend,
gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig zijn. Met de
toekomstige generaties in gedachten leveren we een bewuste
bijdrage aan de circulaire economie.

Wat ga je doen?
Als (junior) project manager bij Kleissen ben je betrokken bij
uiteenlopende projecten. Je begeleidt o.a. nieuwbouw–,
verbouw– en onderhoudsprojecten. Daarnaast stuur je
ontwerp– en projectteams aan en bent hét aanspreekpunt voor
onze opdrachtgever. Je bent verantwoordelijk voor alle beheers
aspecten van het project. Op een soepele wijze werk je samen
met alle keten-partners, waarbij je zowel oog hebt voor het
individuele als het collectieve belang. Deze veelzijdigheid van de
functie vraagt uiteraard om een brede interesse en kennis in
techniek, kosten, organisatie en projectmanagement.

Interesse?
Ben jij de (junior) projectmanager die graag deel uit wil
maken van een actief en betrokken team? Stuur dan je CV
en motivatie naar k.rook@kleissen.nl (t.n.v. Karst Rook).
Wij zien graag je sollicitatie tegemoet!
Bel je ons liever? Wij zijn bereikbaar op: 074 26 70 111
Bezoekadres: Deldenerstraat 61 - 7551 AC Hengelo

Wie zoeken wij?
Kleissen zoekt een enthousiaste, gedreven en ervaren (junior)
projectmanager. Je bent sociaal - en communicatief sterk met
een proactieve houding. Je vind het leuk om als kartrekker te
fungeren en schroomt niet om voor de groep te gaan staan.
Hierbij maak je gebruik van jouw natuurlijke aanleg om teams te
enthousiasmeren en samen meerwaarde te creëren. Je kunt
onze opdrachtgever ontzorgen in alle fases van het proces. Je
bent deskundig en concreet in het werk wat je levert.
Daarnaast beschik je over de volgende functie-eisen en
competenties:
•
Minimaal afgeronde HBO opleiding (Bouwkunde/
Bouwtechnische bedrijfskunde);
•
Minimaal 5 jaar (werk) ervaring in projectmanagement;
•
Minimaal beschikbaar 36 - 40 uur per week;
•
Betrokken, zelfstandig maar zeker ook een teamspeler.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie met uiteenlopende projecten binnen
diverse sectoren voor onze opdrachtgevers. Uitstekende
primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Graag gaan wij met jou het gesprek aan om samen te ontdekken
of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Neem anders eens een kijkje op onze website:
www.kleissen.nl

