
PROJECTMANAGER (m/v)
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

ORGANISATIE
Wij zijn een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar succesvol actief is als projectontwikkelaar 
én als aannemer. Onze omzet bedraagt circa 70 mio. Wij ontwikkelen en realiseren 
bijzondere nieuwbouwprojecten in de regio Midden- en Zuidwest-Nederland. 
Dit doen we vanuit eigen posities en in opdracht van derden. Hierbij is onze visie 
samen meerwaarde creëren voor onze klanten. Betrouwbaarheid, loyaliteit en samen 
de schouders er onder zetten, zijn de kernwaarden die het familiebedrijf bepalen. 
Met circa 100 medewerkers kennen wij een ‘platte’ structuur’. Dit zorgt voor korte 
lijnen, snelle opvolging en volle focus op onze klanten en onze projecten. Naar de 
toekomst toe blijven wij vernieuwen en willen wij de organisatie in kwaliteit laten 
groeien. Om onze ambities voor de komende jaren mede vorm te geven zoeken wij 
een projectmanager ter versterking van onze afdeling projectontwikkeling. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het gehele project vanaf 
goedkeuring haalbaarheid analyse (HBA) tot aan het einde van het project op basis 
van G(R)OTIK. Aan het einde van de ontwikkelfase draag je het project over aan de 
afdeling bouw, maar je blijft wel betrokken. Je legt verantwoording af aan de directeur 
ontwikkeling. 

KERNTAKEN
• Tijdens de haalbaarheidsfase ondersteun je het ontwikkelteam en adviseer je waar 

nodig.
• Je onderhoudt contact met alle betrokken partners, waaronder opdrachtgevers, 

gemeenten, architecten, makelaars, Woningborg en andere partners.
• Je voert onderhandelingen, coördineert en maakt afspraken met alle verschillende 

betrokken partijen en je controleert de overeenkomsten. 
• Je ontwikkelt het projectplan vanaf voorlopig ontwerp tot aan de werktekeningen.
• Je stuurt het team aan waar de verkoopmanager deel van uitmaakt. Je werkt samen 

met de verkoopmanager ten behoeve van de vertaling van de marktinformatie naar 
de aan te bieden woningen (programma van eisen/meer- en minderwerk) en je 
bepaalt gezamenlijk met de afdeling verkoop de prijs van het product.

• Je stelt de projectbegroting (KBA: kosten baten analyse) op inclusief de cashflow en 
je bewaakt deze. Je houdt overzicht op de KBA in samenwerking met de (project)
controller.

• Je stelt de voorbereidingsplanningen op van jouw projecten en bewaakt deze.

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
N.B.: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld



KERNTAKEN (VERVOLG)
• Je onderhoudt contact met de projectleider over de voortgang van het project 

gedurende de realisatiefase, gezamenlijk controleer je de uitvoering. 
• Je begeleidt de teamleden zoals de technisch projectcoördinator, calculator en 

klantadviseur waar nodig en stuurt aan op het nemen van verantwoordelijkheid.  
Je geeft leiding in de overleggen en je bent beschikbaar als sparringpartner voor het 
team.

DE ROL VAN DE PROJECTMANAGER VRAAGT OM
• Leiderschap: je bent in staat om verschillende leiderschapsstijlen toe te passen.  

Je geeft medewerkers en partners vertrouwen.
• Heldere en duidelijke communicatie en je weet relatiegericht te communiceren.
• Analytisch sterke vaardigheden waarmee je het proces overziet.
• Een pro-actieve resultaatgerichte persoonlijkheid, die zelf met ideeën komt en zaken 

zelfstandig oppakt.
• Het doorzien en analyseren van risico’s en je komt met oplossingsvoorstellen op basis 

van haalbaarheid.
• Kennis en werkervaring op HBO-niveau, in de richting van bouwkunde, 

projectontwikkeling of vastgoed.
• Minimaal 5 jaar werkervaring.

HET AANBOD
• Een mooie uitdagende functie voor bijvoorbeeld een ervaren werkvoorbereider c.q. 

projectcoördinator of junior projectmanager die toe is aan een volgende stap.
• Dienstverband en arbeidsvoorwaarden bespreekbaar en passend bij ervaring en 

kwaliteiten.

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?

Neem voor vragen over deze functie contact op met René Biesheuvel (algemeen directeur) 
via 06 - 13 03 41 02. Wij nodigen je uit om een helder overzicht van relevante werkervaring 
en een beknopte motivatie te sturen naar werken@gebroedersblokland.nl. 


