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JUNIOR PROJECT MANAGER (FULLTIME) 
PROJECTMANAGEMENT 
AMSTERDAM 

 
Ben jij die gedreven starter die alle ins en outs wilt leren over het verbouwen van commercieel vastgoed, 

zodat dit vastgoed klaar is voor de nieuwe huurder? Dan biedt ons Projectmanagement team je de 

perfecte leerschool. 

 

Wat ga je doen? 
 
In deze functie maak je deel uit van verschillende projectteams, die zich bezig houden met verschillende 
huisvestgingsvraagstukken. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijd van de projecten varieert het 
aantal projecten dat gelijktijdig loopt van 1 tot maximaal 4. Als Junior Project Manager controleer je 
leveranciers en aannemers op de bouw en coördineer je de verschillende werkzaamheden op de 
projectlocatie (site management). Daarnaast houd jij je bezig met het opstellen en bijhouden van 
uitvoeringsplanningen, het voorbereiden en ondersteunen van aanbestedingsdocumenten, zoals 
programma’s van eisen en bestekken. Ook  ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren 
en notuleren van (bouwteam)vergaderingen. Natuurlijk verricht je ook alle overige ondersteunende 
werkzaamheden rond huisvestingprojecten.  
 
Zo ziet jouw gemiddelde werkdag als Junior Interior Designer eruit: 
Het is 07:00 uur je wekker gaat, je springt vrolijk onder de douche, opent je e-mail en bereid je voor op 
de dag die gaat komen. Je hebt er zin! Al bellend in de auto rijd je naar je eerste bouwproject; je eerste 
bouwronde start meteen. Je inspecteert de stand van de bouw, kijkt of alles op schema loopt en of er 
eventueel issues zijn die moeten worden opgelost. Inmiddels is het alweer 10:30 uur en je zoekt een 
rustige plek voor een telefonisch werkoverleg met je Senior Project Manager om de stand van zaken op 
de bouw met hem/haar door te spreken. Je moet nu echt terug naar kantoor, want na de lunch heb je 
een interne meeting met je collega’s voor de kick-off van een nieuw project. Gelukkig heb je in de 
middag nog wat tijd om je email bij te werken en je collega’s te betrekken bij je werk. Op weg naar de 
BU meeting op locatie, bezoek je nog een project dat op zijn einde loopt om de restpuntenlijst op te 
maken op de Ipad die je meeneemt. Gezellig sluit je je dag af met collega’s en een borrel. 
 

Wat heb je ons te bieden? 
 
- Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma op het gebied van bouwkunde of vastgoed;  
- Je hebt affiniteit met een consultancy of ontwikkelaarsrol;  
- Je kunt effectief schakelen tussen de vereiste niveaus van programma, project- en 
procesmanagement;  
- Je bent een leergierig, analytisch, kwaliteitsbewust en gericht op samenwerking;  
- Je bent commercieel en overtuigingskracht zit in je systeem;  
- Je bent goed vertrouwd met de MS Office pakketten  
- Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.   
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Wat hebben we jou te bieden? 
 
CBRE wil jong talent een podium bieden. Je krijgt dan ook bij de start van je carrière veel 
verantwoordelijkheid waardoor je jezelf kunt ontplooien. Daarnaast biedt ons collectief 
opleidingsprogramma, De CBRE Academy, de kans om je door middel van opleidingen, trainingen en 
workshops verder te ontwikkelen. Als Young Professionals maak je onderdeel uit van het Young 
Professionals programma van CBRE, waar business en pleasure worden gecombineerd! 

 
Onze organisatie is dus de perfecte plek om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. 
Binnen CBRE wordt hard gewerkt maar tijd voor ontspanning vinden wij net zo belangrijk. Er worden 
geregeld  activiteiten georganiseerd zoals borrels, bedrijfs-en afdelingsuitjes. Wij bieden je een functie 
in een enthousiast en gedreven team en een fijne werkomgeving met veel uitdagingen en 
mogelijkheden om jezelf te ontplooien. 
 

Wat wordt je team? 
 
Ook binnen het Projectmanagement wordt hard gewerkt; onze mensen zijn heel loyaal aan het team en 
de opdrachtgevers. We helpen elkaar uit brand, staan voor elkaar klaar en halen alles uit de kast om het 
project goed uit te werken. Er heerst een positieve energie binnen het team en het gezegde “niet lullen 
maar poetsen” geldt hier zeker. De handen worden uit de mouwen gestoken. Ondanks dat (Junior) 
Project Managers veel op pad zijn, is het een hecht team. Geregeld zijn  er BU meetings op locatie, waar 
kennis en ervaring wordt uitgewisseld. 

 
Het Projectmanagement team maakt deel uit van de business line  Advisory & Transaction Services 
(A&T). Dit is de business line binnen CBRE waarin al onze dienstverlening aan eindgebruikers 
samenkomt. Binnen deze business werken ruim 100 gedreven teamleden die elke dag gaan voor het 
beste resultaat voor onze cliënten. Van integraal huisvestings – en transactieadvies tot het ontwerpen en 
inrichten van kantooromgevingen. Cliënten van CBRE worden binnen A&T ondersteund in het behalen 
van hun business doelstellingen door middel van inventieve vastgoedtotaaloplossingen; waarbij de full 
service capability van A&T haar cliënten van A tot Z kan ontzorgen.  
 

Wie is jouw nieuwe werkgever? 
 
CBRE is een organisatie waarbij het niet uitmaakt of je een ervaren professional of een jong talent bent, 
en op welke positie je speelt. We bieden iedereen de vrijheid om kansen te zien en te pakken. We 
werken hard voor onze successen en vieren die met elkaar, bijvoorbeeld na het sluiten van een deal of 
tijdens onze wekelijkse borrel.  
 
Met ruim 75.000 medewerkers verspreid over 500 kantoren in 70 landen is CBRE wereldwijd marktleider 
in real estate consultancy. In Nederland werken onze 450 professionals vanuit Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Rotterdam en Utrecht elke dag aan de mooiste vastgoedprojecten. 
 

Wil jij een real career in real estate? 
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Solliciteer dan via onderstaande button. Binnen twee weken ontvang je van ons een reactie. 

Nog vragen? Onze recruiter Daphne Douwes beantwoordt ze graag via 

Daphne.douwes@werkenbijcbre.nl of (020) 626 26 91. 


