Junior projectmanager Vastgoedontwikkeling & advies
Houd je van uitdagende vastgoedprojecten
PRM is specialist in advies en ontwikkeling van uitdagende vastgoedprojecten. Denk aan vernieuwende
studentencomplexen tot multidisciplinaire zorgcentra. Ons werk varieert van strategische planning,
herbestemming tot en met realisatie. Onze interessante orderportefeuille groeit. Daarom is er ruimte
voor een junior projectmanager.
Wil je snel doorontwikkelen tot projectmanager
Bij PRM word je opgeleid tot volwaardig projectmanager. In jouw rol als junior projectleider ondersteun
je de projectmanagers bij de lopende projecten. Zij begeleiden en coachen je. Hoe meer ervaring je
krijgt hoe meer verantwoordelijkheid je kunt dragen over onze projecten en naar onze klanten.
In het ontwikkeltraject ben je vooral actief in de projectvoorbereiding. Je stelt begrotingen en
planningen op, bewaakt ze, coördineert de opvolging en zorgt voor verslaglegging. Je verwerkt offertes
en stelt contracten en aannemingsovereenkomsten op. Je hebt dagelijks contact met partners over de
uitvoering van werkzaamheden. Uiteraard binnen de gestelde planningen. De ervaren projectleiders van
PRM ondersteunen en coachen je on-the-job en sturen bij waar nodig.
Afhankelijk van jouw ontwikkeling groei je binnen één tot drie jaar naar volwaardige projectmanager
waarbij je de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid krijgt over projecten. Kunst is dan deze op tijd,
binnen budget en kwalitatief hoogstaand af te leveren. In deze functie stuur je een projectteam aan en
ben je hét aanspreekpunt voor betrokken partijen. Je volgt (onder)aannemers op van prijsvraag tot
oplevering.
Is dit jouw profiel?
Wij zoeken een zelfstandige ‘hands-on’ man of vrouw met ambitie. Iemand die zich wil bewijzen in zo’n
vrije rol. Je beschikt over:
- HBO+ richting bouw- of commerciële bedrijfskunde
- Sterke commerciële vaardigheden
- Goede beheersing in Nederlands en Engels in woord en geschrift (Duits is een plus)
- Interesse voor vastgoed en architectuur
- Ervaring in de vastgoed sector is een pré
Wat wij bieden?
Een fulltime dienstverband bij onze snelgroeiende, informele organisatie. We starten met een
jaarcontract met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd. Uiteraard bieden wij een marktconform
salaris met dito secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse of meer informatie?
Bel of mail projectmanager en partner bij PRM Jean-Marie Mesterom via (043) 365 58 99 of
j.mesterom@prm.nl. Of stuur direct je motivatie en CV naar info@prm.nl.

