
 

 

Junior Consultant Projectbeheersing – Rotterdam of Eindhoven 

Brink opereert vanuit het hart van de infra-, bouw- en vastgoed markt. Dit vormt de ideale 
uitgangspositie om de uitdagingen die alle maatschappelijke thema’s raken te kunnen volgen. 
Ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Projecten worden complexer en daarbij veranderen 
samenwerkingsverbanden en verantwoordelijkheden. Integrale Projectbeheersing zorgt dat op basis 
van de juiste informatie, op het juiste moment, door de juiste partij, de juiste actie wordt 
ondernomen. 

We zijn op zoek naar iemand die enthousiast wordt van structuur aanbrengen in (complexe) 
projecten binnen de Infra of Utiliteitsbouw. Kom ons team versterken, werk samen met ervaren 
‘vakidioten’ en ontwikkel je snel verder op het gebied van Project- en Programmabeheersing. 
 
Wat ga je doen? 

Als Junior Consultant Projectbeheersing werk je in multidisciplinaire projectteams aan verschillende 
projecten bij verschillende opdrachtgevers. Je werkt aan de opdrachtgevers- en/of aan de 
opdrachtnemerskant aan projecten die zich in verschillende stadia bevinden, van de initiatief- tot de 
uitvoeringsfase. 
 
Je leert met interviews, workshops en adviezen, projecten en programma’s beheerst te laten 
verlopen. Je creëert op een passende manier draagvlak voor de beheersing van het project en 
verbindt alle processen bij de klant, als een waar zenuwstelsel, aan elkaar. Van chaos maak je 
structuur en je brengt het meest complexe terug naar het uiterst simpele. Dit doe je veelal voor een 
diversiteit aan opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, waterschappen, aannemers 
en grote organisaties als KLM, Rotterdam Ahoy, Brightlands Chemelot Campus. 
 
Als Project en Programmabeheersers werken we het liefst in een team aan de vraagstukken van onze 
opdrachtgevers. We combineren onze kennis van de beheersaspecten met onze softskills om de 
GROTIK-aspecten voor complexe projecten en programma’s in te richten en houden daarmee het 
projectmanagement op koers. Meer weten? Klik hier. 
 
Wat kun je verwachten? 

Brink Management / Advies biedt je een persoonlijke, professionele en afwisselende werkomgeving 
met uitdagende projecten in multidisciplinaire teams. Via een breed aanbod aan incompany-
opleidingen en coaching krijg je de mogelijkheid om je snel verder te ontwikkelen in het managen 
van projecten of te specialiseren in bepaalde vakgebieden. 

We vinden het belangrijk dat je arbeidsvoorwaarden aansluiten bij jouw persoonlijke situatie. We 
bieden je als medewerker de mogelijkheid om een deel van de arbeidsvoorwaarden naar eigen 
inzicht in te zetten door middel van het persoonlijk budget. Dit budget houdt in dat je, naast het 
salaris, beschikt over een ‘vrij’ besteedbaar budget dat je kunt inzetten voor verschillende doelen 
zoals het aankopen van extra vrije dagen of pensioen.  Als de vraag van thuis verandert, kun je de 
condities op het werk mee veranderen. 

  



 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Je hebt een academische achtergrond bij voorkeur in de richting Bouwkunde, CME, 
Technische Bestuurskunde of – Bedrijfskunde.  

 Je bent ondernemend en hebt de drive om te blijven leren, vernieuwen en verbeteren.  
 Je bent analytisch en beschikt over sterke communicatieve - en sociale vaardigheden. 
 Je bent proactief, gedreven en hebt passie voor het structureren en beheersen van (infra en 

utiliteit) projecten. 
 

Je standplaats wordt, afhankelijk van jouw voorkeur, Rotterdam of Eindhoven. Daarnaast ben je 
regelmatig bij onze opdrachtgevers op locatie aanwezig. 
 
Al kriebels in je buik? 

Solliciteer dan via www.brink.nl/vacatures en stuur je CV en motivatiebrief mee. Bij vragen kun je 
natuurlijk ook eerst even contact opnemen met Annemieke Hamakers, Recruiter, via 
a.hamakers@brink.nl of op 010 237 0263. 

Kloppend hart van bouw, infra en vastgoed. 

Als jij je aansluit bij Brink zal je al snel merken dat je in het hart van de markt staat. De markt van 
bouw, infra en vastgoed. Samen met al jouw nieuwe collega’s van Software, Management / Advies 
en Financial Structures. Want bij Brink komt alles en iedereen samen. Zo breed als de markt van 
bouw, infra en vastgoed is, zo breed zijn ook onze opdrachtgevers vertegenwoordigd. Van 
ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van landelijk tot 
lokaal. Brink voorziet hen binnen de gehele keten van advies, ondersteuning in management en 
marktbrede softwaretools. Vanuit een integrale visie en aanpak. 

Brink mag zich met softwarelabel Ibis marktleider noemen in Nederland. Softwareproducten die de 
vastgoed-, bouw-, installatie- en infrasector grip geven op kwaliteit, proces en eindresultaat. Onze 
projectmanagers en consultants van Management en Advies staan bouw, infra en vastgoed bij van 
boardroom tot bouwplaats. Het hart gaat sneller kloppen als zij zich kunnen buigen over de meest 
complexe vraagstukken in de gebouwde omgeving. Collega’s van Financial Structures adviseren én 
organiseren financiële structuren in projecten waarbij reguliere financiering door de markt niet 
zonder meer te verkrijgen valt. In zo’n situatie bedenken zij vaak hoe het wél kan. Met niet 
alledaagse oplossingen. 


