
 
 

 

 
(Junior) projectmanager m/v 

 
 
 
Wat ga je doen: 
Als junior projectmanager ben je belast met de 
begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het 
woord. In de eerste jaren maak je kennis met álle facetten 
van het bouwproces. Je werkt samen met een enthousiast 
team van collega’s en ondersteunt de (senior) 
projectmanagers waarop je kunt terugvallen. 

Door de diversiteit aan opdrachtgevers en sectoren 
waarin we actief zijn, en de verschillende procesfasen van 
initiatie en ontwerp tot en met realisatie, groei je in een 
aantal jaar door naar bouwprojectmanager. Onderweg 
bieden we ook de ruimte voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling vanuit ons brede aanbod van 
(incompany) opleidingen en coaching. 

Wat vragen we van jou: 
• Je hebt een bouwkundige opleiding op WO/HBO-

niveau. 
• Je hebt affiniteit met bouwen, bent betrokken, sociaal 

en communicatief vaardig. 
• Je krijgt energie van wat je doet. 
 

Wat bieden we jou: 
Wij bieden je een baan bij het leukste bouwmanagement- 
bureau in Nederland met clubhuizen in Amersfoort, 
’s-Hertogenbosch, Leeuwarden en Zoetermeer. Stevens 
Van Dijck heeft Samenwerken met ambitie al bijna 30 jaar 
als credo. Samen met een groep enthousiaste en 
betrokken collega’s werk je aan de mooiste projecten van 
het land. Wij bieden veel ontwikkelingsmogelijkheden, 
ruimte om zelfstandig te werken en een goed 
arbeidsvoorwaardenpakket. Wij zijn trots op de warme 
cultuur en het familiaire gevoel. Gave projectbezoeken, 
gezellige bbq’s, jaarlijkse skitripjes en 
eindejaarsactiviteiten dragen daar sterk aan bij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werken bij Stevens Van Dijck is leuk!  
En wij zijn trots op onze mooie projecten, neem eens een 
kijkje: https://stevensvandijck.nl/nl/projecten 
 
Wil je ook zo’n trotste projectmanager worden? Vertel ons 
wat jou een goede projectmanager maakt! En welke skills, 
tools en werkervaring neem je mee? 

We komen heel graag met je in contact om daar álles over 
te horen! En misschien pas jij wel supergoed in ons team! 

Meer informatie of kennismaken?  
Wil je sparren over de rol en dagbesteding van een 
bouwprojectmanager? Bel Roxanne America:  
06 – 13 61 71 14 en/of wil je solliciteren? Mail je cv naar 
contact@stevensvandijck.nl 

Heb je al wat meer werkervaring? Prima! Naast een junior 
projectmanager hebben we verschillende andere posities 
beschikbaar. Deze bijvoorbeeld: 
https://stevensvandijck.nl/nl/werken-en-stage/medior-
projectmanager-mv 

 
 

Stevens Van Dijck is een zelfstandig, onafhankelijk en landelijk werkend 
adviesbureau op het gebied van bouwmanagement, huisvestingsadvies en 
vastgoedadvies. 

Als bouwmanager zorgen wij ervoor dat ideeën en wensen op een 
efficiënte en beheerste manier worden ontwikkeld tot een gebouw dat 
geheel voldoet aan de gevraagde eisen. Als aanvoerder van een team van 
adviseur zorgen wij ervoor dat dit team hun kennis en ervaring optimaal 
inzet.  

Onze huisvestingsadviseurs adviseren over de meest geschikte vormen 
van huisvesting voor elke organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om het 
ontwikkelen en implementeren van masterplannen en passende 
werkplekconcepten om een organisatie optimaal te laten functioneren. 

De vastgoedadviseurs beoordelen bestaande gebouwen of plannen in 
ontwikkeling. Ze screenen de gebouwen of plannen in de vorm van 
haalbaarheidsstudies en technische due diligence. Ze beoordelen de 
mate van duurzaamheid en adviseren over beheer en onderhoud. 
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