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Als junior projectleider ben je de rechterhand van de (technisch) senior projectleider. Je werkt samen aan diverse 
grote ontwikkelprojecten, met name logistieke- / bedrijfsgebouwen en kantoren. 

In samenwerking met het projectteam controleer je tekeningen, technische omschrijving, brandveiligheids- rapporten, 
begrotingen, offertes en alle overige zaken die nodig zijn voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwbouw project. 
Tijdens de ontwikkeling en uitvoering bewaak je de planning en kwaliteit en neem je deel aan het ontwerpteam en 
bouwvergaderingen op kantoor en op locatie.  

Kortom: een zeer uitdagende en afwisselende functie! 

 
Wij zoeken iemand: 

 Met hbo werk- en denkniveau en een afgeronde bouwopleiding; 

 Met een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met goede communicatieve en  
schriftelijke vaardigheden; 

 Die in staat is zelfstandig te werken en proactief is; 

 Die verantwoordelijkheid neemt; 

 Met algemene bouwkundige kennis en in staat is goed bouwtekeningen te lezen; 

 Met een gemotiveerde en flexibele werkhouding; 

 Met een goed analytisch en technisch inzicht;  

 Die besluitvaardig is en een flinke dosis doorzettingsvermogen heeft; 

 Die de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk goed beheerst; 

 Die geen 9-5 mentaliteit heeft. 

 
Wij bieden: 

 Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. Tegelijk kan je 
bijdragen aan de groei van het bedrijf.  

 Een goed salaris met daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. 

 
Wij zijn: 

 Ontwikkelaar van gebouwen waar mensen prettig werken, waar mensen geïnspireerd worden, waar ze 
samenwerken en waar ze productief kunnen zijn. Waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwste 
ontwikkelingen. Met eigen kracht en middelen streeft HVBM naar kwaliteit en duurzaamheid.  
 
In onze ontwikkelingsfilosofie staat de gebruiker van het vastgoed centraal. Wij kiezen voor 
innovatieve oplossingen met aansprekende architectuur, een aantrekkelijk interieur en een praktische 
indeling. Huisvesting draagt daarmee expliciet bij aan een efficiënte maar ook plezierige 
bedrijfsvoering. 
 

  

 
Interesse?  

Stuur dan jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:  
info@hvbm.nl, ter attentie van Adriaan Molenschot  

Junior Projectleider 
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