
   

Vacature projectmanager  
- visievorming, bouwbegeleiding en onderzoek voor de ontwikkeling van  

maatschappelijke accommodaties -  

 

Accommodatie Regisseurs zoekt een ambitieuze projectmanager 

Je bent eindverantwoordelijke voor de verwerving en uitvoering van onze diensten visievorming, 

bouwbegeleiding en onderzoek die gericht zijn op bouwontwikkelingen van accommodaties in de 

sectoren zorg, onderwijs, cultuur en sport. Je legt en onderhoudt contacten met opdrachtgevers 

zoals gemeentelijke overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. 

De vaak complexe vraagstukken die een klant heeft, herleid jij tot een uitvoerbare oplossing. Je 

bouwt aan je eigen nieuwe team van adviseurs. Je voert de regie over werkzaamheden van die 

adviseurs. Als geen ander weet je mensen te motiveren en te inspireren. Samen initieer je en draag 

je bij aan nieuwe producten, diensten en processen. 

 

Functie-eisen      

Je hebt een relevante academische bouwkundige opleiding en hebt relevante werkervaring binnen 

ons werkveld. Je weet marktsignalen om te zetten in concrete opdrachten. Je beschikt over een 

relevant netwerk in de Randstad. Je kunt snel schakelen naar andere situaties en pikt nieuwe zaken 

snel op. Je denkt actief mee met de opdrachtgevers en komt uit eigen beweging met 

verbeteringsvoorstellen. Je bent communicatief heel goed, je bent creatief, je bent outputgericht en 

je stelt prioriteiten. Je volgt en controleert de voortgang en stuurt zo nodig bij. Je werkt graag samen 

en hebt een dienstverlenende instelling. 

 

Wat biedt Accommodatie Regisseurs?      

Wij bieden een afwisselende en een uitdagende functie in een startende organisatie met veel ruimte 

voor eigen initiatief, een goede werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

 

Het accent      

ligt op een initiërend, interactief en creatief proces vanaf initiatief tot en met de exploitatie van de 

accommodatie. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of herinrichting. Haalbaarheidsonderzoeken, 

verkennende studies, strategische planningsvraagstukken, inrichting van het bouwproces, definiëring 

van de huisvestingsopgave (programma's van eisen e.d.), bouwmanagement en coördinatie tijdens 

de uitvoering vormen de kern van onze specialisme.  

 

Team 

Wij werken in kleine teams waarin ruimte is voor het realiseren van je ambities. Maar wij stellen ook 

hoge eisen aan kwaliteit. Je wordt daarin gecoacht door de collega’s en je coacht zelf je collega’s. De 

organisatie kenmerkt zicht door de wijze waarop hiërarchie wordt beperkt tot het minimum. 

Daarnaast lever je een enthousiaste bijdrage aan de productontwikkeling en kennisoverdracht 

binnen de organisatie. 

 

Contact      

Heb je; zin in een uitdaging voor 40 uur per week, zin om samen door te groeien, zin om te werken 

aan mooie projecten, een afgeronde HBO/academische opleiding en 5 a 10 jaar werkervaring als 

bouwregisseur van maatschappelijke accommodaties? Stuur dan een reactie naar Accommodatie 

Regisseurs, Lage Gouwe 2a, 2801 LG Gouda of info@regisseert.nl. Je reactie wordt alleen in 

behandeling genomen als jouw CV met motivatie wordt toegezonden en je voldoet aan de 

functievereisten. 

 

 


