Vacature PRM
Over PRM
PRM richt zich op vastgoedadvies- en ontwikkeling. Het is een kleine
ondernemende organisatie met uitdagende projecten van studentencomplex tot
multidisciplinair zorgcentrum. Van strategisch vastgoedplan tot herbestemming
en realisatie van diverse woon- en zorgcomplexen.
In verband met de sterke groei van onze opdrachtportefeuille zijn wij op zoek
naar een junior projectmanager.
Functie
Als junior projectmanager bij PRM word je opgeleid tot een volwaardig projectmanager. Hierbij ondersteun je de lopende projecten en projectmanagers waarbij
zij jou begeleiden en je door middel van ervaring ontwikkelt en de dagelijkse
leiding krijgt over projecten bij onze klanten.
In het ontwikkeltraject bestaan je werkzaamheden met name uit
projectvoorbereiding door middel van het opstellen van begrotingen en
planningen, opvolging door middel van verslaglegging, het verwerken van offertes
en het opstellen van contracten en aannemingsovereenkomsten. Ook
communiceer je met projectpartners over de uitvoering van de dagelijkse
werkzaamheden en planningen. De verantwoordelijke partner van PRM zal je
hierbij ondersteunen en bijsturen door middel van coaching-on-the job
Afhankelijk van je eigen groei- en leerpotentieel krijg je binnen 1 – 3 jaar de
functie van projectmanager. In deze functie krijg je de dagelijkse leiding over
projecten bij onze klanten, onder begeleiding van een van de partners van PRM.
Je wordt ervoor verantwoordelijk om je projecten op tijd, binnen budget en
kwalitatief hoogstaand af te leveren. In deze functie stuur je een projectteam aan
en je communiceert met alle betrokken partijen. Je volgt (onder)aannemers op
van prijsvraag tot oplevering.
Wat vragen wij
Voor deze positie zoeken wij een zelfstandige ‘hands-on’ persoon die zichzelf
graag wilt bewijzen in een vrije rol. Vereisten zijn:
- HBO + opgeleid
- bouwkundige opleiding met sterke commerciële vaardigheden of een
commercieel-bedrijfskundige opleiding met bouwkundige belangstelling
- Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een plus
- Ervaring in de vastgoed sector is een pré
Wat bieden wij
Een full-time dienstverband bij een snelgroeiende informele organisatie.
Aanvankelijk voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Daarnaast bieden wij een marktconform salaris met passende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Julien
Boijmans (projectmanager) via email j.boijmans@prm.nl of via telefoon 0433655899.
Stuur je motivatiebrief en cv voor 5 oktober naar info@prm.nl.

