
Wij zoeken een Junior projectleider! 

OLCO behoort tot de top 3 van Nederland en Vlaanderen in advies en ontwikkeling van sportcomplexen. Wil jij deel uitmaken van 
het hechte OLCO-team en je snel ontwikkelen in bijzondere projecten in het maatschappelijk vastgoed, neem dan contact op! 

Profiel OLCO 

OLCO is een ambitieuze organisatie waar kwaliteit en eigen verantwoordelijkheid voorop staan. Onze opdrachtgevers zijn veelal 
gemeenten of maatschappelijke organisaties die onze missie aansprekend vinden. OLCO richt zich naast sport ook op onderwijs en 
andere publieke gebouwen. OLCO is een flexibele betrokken organisatie waarin mensen intensief met elkaar en in de projectteams 
samenwerken. Met een uiterst professioneel team verzorgen wij grote aansprekende projecten. Een hoge duurzaamheidsambitie is 
voor ons vanzelfsprekend. Er is veel ruimte voor eigen initiatief met focus op coaching en ontwikkeling. OLCO speelt sinds 1958 een 
grote rol in het maatschappelijk vastgoed en heeft zijn succes te danken aan zijn aanpak en expertise. Het succes leidt tot groei 
waardoor er behoefte is aan een junior projectleider die ons team komt versterken. De samenwerking tussen de collega’s is intensief 
tijdens het uitvoeren van de verschillende opdrachten. De adviesopdrachten variëren van het onderzoeken van de haalbaarheid van 
plannen, het opstellen van Programma’s van Eisen, het adviseren over aanbesteding strategieën en het begeleiden van dit proces in 
bouw- en projectmanagent. Het ontwikkelen en faciliteren van interactieve, creatieve werksessies met gebruikers behoort tot een 
belangrijk onderdeel hiervan. Een specialiteit van OLCO is de kennis van exploitaties van maatschappelijk vastgoed. Uniek is het feit 
dat OLCO in staat is zelf risicodragend projecten te ontwikkelen o.b.v. geïntegreerde contracten UAV-GC. 

Wie zoeken wij? 

Een ambitieuze junior projectleider die een eerste grote stap wil maken in zijn carrière. Je hebt een open persoonlijkheid, je bent 
leergierig, analytisch en flexibel. Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. OLCO hanteert een hoge 
kwaliteitsstandaard en verwacht dat zowel van zijn mensen als van de externe teams. Je bent representatief, flexibel en neemt 
verantwoording voor zowel je eigen ontwikkeling als voor de projecten waarin je participeert. 

Heb jij een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau in bouwkunde, vastgoedkunde of een verwante opleiding, tot 2 jaar relevante 
werkervaring en interesse in maatschappelijk vastgoed? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Ons aanbod 

OLCO biedt een uitdagende werkomgeving met bijzondere projecten en opdrachtgevers. Het team, bestaand uit ambitieuze en 
kritische professionals, stimuleert je om veel te leren en te groeien. Een vaste collega in het team staat je coachend bij. Vanuit 
omgeving Zeist werken wij aan projecten in het gehele land en Vlaanderen. Het betreft een fulltime dienstverband met een goed 
marktconform salaris en voorwaarden. 

Geïnteresseerd?  

Stuur je CV en korte omschrijving wie je bent en wat jouw motivatie is om bij OLCO te werken naar info@olco.nl  


