
  

 
 

Ben jij een pro-actieve, ondernemende, zelfstartende en commerciële projectleider die samen met 

ons verder wil bouwen aan vb&t Projectmanagement en voor onze klanten mooie projecten wil 

realiseren? 

 

Wat ga je doen? 

Als projectleider ben je verantwoordelijk ten aanzien van de aan jouw toevertrouwde projecten, van 

het eerste initiatief tot en met de nazorg. 

 

Het takenpakket bestaat onder meer uit: 

• Zelfstandig opstellen van offertes, plannen van aanpak inclusief bijbehorende presentaties; 

• Opstellen financiële en technische rapportages; 

• Controle van projectdocumenten, waaronder tekenwerk van adviseurs en aannemers, 

technische omschrijvingen, bestekken etc.; 

• Opstellen investeringskostenbegrotingen; 

• Voorbereiden selectie en contractvorming externe partijen; 

• Coördineren en voorzitten van de diverse project-, ontwerp- en bouwvergaderingen; 

• Opstellen projectplanningen; 

• Directievoering tijdens de realisatie van projecten; 

• (Laten) inventariseren vergunningenprocedures; 

• Voeren van toezicht bij projecten (eventueel); 

• Opstellen bouwkostenramingen (eventueel); 

• Aansturen van junior projectleider. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent communicatief vaardig,  durft te zeggen waar het op staat, resultaatgericht, pro-actief, 

zelfstartend, besluitvaardig, klantgericht en vooral betrokken. Je hebt vakinhoudelijke kennis op 

technisch gebied en bij voorkeur ook op financieel gebied. Je hebt minimaal HBO werk- en 

denkniveau en hebt een relevante opleiding genoten (minimaal HBO Bouwkunde of gelijkwaardig). 

Daarnaast heb je circa 2 tot 5 jaarwerkervaring in een soortgelijke functie en heb je bij voorkeur 

ervaring met BIM-projecten. Tenslotte kun je goed overweg met Word, Excel, diverse planning- en 

managementsystemen.  

 

Onze basiswaarden: relatiegericht; betrouwbaar; specialistisch, samenwerken en ondernemend zijn 

voor jou vanzelfsprekende waarden in je werk. 

 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden interessante projecten; 

Mix aan werk (met operationeel en  tactisch karakter); 

Een veelzijdige, zelfstandige functie binnen een energieke organisatie; 

Een stimulerende, inspirerende werkomgeving, waarin je je kunt ontwikkelen; 

Uitzicht op een vast dienstverband; 

En uiteraard een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

goede pensioenvoorziening en 30 vakantiedagen. 

Vacature Projectleider Projectmanagement 

 

Fulltime, 40 uur per week 
 



Wie zijn wij? 

vb&t Projectmanagement is een onafhankelijk, landelijk opererend adviesbureau op het gebied van 

kosten-, proces- en projectmanagement van ontwikkel- en bouwprojecten. Wij hebben een brede 

ervaring op alle vlakken van nieuwbouw, verbouw, renovatie en revitalisatie. Dit doen wij voor 

verschillende opdrachtgevers van ontwikkelaars, beleggers, (semi-) overheden tot eigenaren en 

gebruikers van renovatie tot nieuwbouw en van bioscopen, hotels, multi-functionele centra tot 

kantoren en winkelcentra. 

 

Op onze site kun je meer lezen over ons, onze projecten en waar wij voor staan. 

 

Interesse? 

Herken jij je in het bovenstaande profiel, dan komen wij heel graag met jou in contact! Wij nodigen je 

uit om per mail je interesse kenbaar te maken door een motivatiebrief met cv te mailen, ter attentie 

van Fred Boekhorst (directeur) naar hr@vbtgroep.nl. Wil je meer informatie over de functie, mail dan 

even naar hr@vbtgroep.nl  

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

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


