PROJECTLEIDER
Als projectleider sta je stevig in je schoenen en heb je een passie voor bouwkunde. Je bent de
verbinder tussen het ontwerpteam en partijen zoals opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. Het is
jouw verantwoordelijkheid om de projectactiviteiten te realiseren en te coördineren. Je stuurt en
controleert op duidelijke en constructieve wijze tekenaars en modelleurs aan en rapporteert op heldere
wijze over de voortgang van het project aan de projectarchitect.
Je coördineert vergunningen, contracten en planningen. Je onderhoudt de relatie met klant en
managet eventuele risico’s voor de klant.
Reitsema & partners is een architectenbureau, gevestigd in Rijssen. Wij werken aan opdrachten in
binnen- en buitenland op het gebied van architectuur, bouwkunde en interieur. De opdrachten
variëren van verbouwingen, villa’s, interieurs tot projecten in de utiliteitsector, openbare gebouwen,
vliegvelden, stedenbouw en projectmanagement.
Jouw profiel
 Je hebt een natuurlijk overwicht en vindt het leuk om het beste uit je projectteam te halen door
mensen aan te sturen, te stimuleren en te begeleiden.
 Je communiceert helder en past je gemakkelijk aan diverse gesprekspartners.
 Je kunt snel en makkelijk schakelen.
 Je bent flexibel, initiatiefrijk en enthousiast.
 Je bent zeer praktisch ingesteld, gestructureerd en hebt overzicht.
 Je bent niet bang grenzen te stellen en daaraan vast te houden.
Jij hebt:
 Een afgeronde opleiding bouwkunde op minimaal hbo niveau.
 Kennis en ervaring met alle fases van het ontwerp- en bouwproces, met de nadruk op
technische uitwerking en detaillering.
 Enige ervaring als projectleider.
 Ervaring met Revit en kennis van BIM basis ILS (ontwerp en engineering).
 Kennis van softwarepakketten als Microsoft Office en projectadministratie.
 Kennis van het Bouwbesluit.
 Uitstekende coördinatie- en communicatievaardigheden.
 Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.
 Omvangrijke opdrachten voor fijne opdrachtgevers.
Wij bieden
 een fulltime functie van ca. 40 uur per week.
 een werkplek in een energieke ambitieuze omgeving, werk mee aan bijzondere projecten.
 een kans om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.
 een prettige en open bureausfeer.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur een motivatiebrief, CV en portfolio (niet groter dan 10 MB) naar info@reitsema.com onder
vermelding van ‘vacature projectleider’. Voor meer informatie, zie onze website www.reitsema.com.

