CHARLES Zakelijke Huisvesting is een onafhankelijk adviesbureau gericht op de
inrichting van kantoren voor de eindgebruikers. Dit doen wij met het juiste gevoel
voor huisvesting en architectuur. Altijd vanuit de pragmatische kant. CHARLES
Zakelijke Huisvesting is een prachtig bedrijf, klein in omvang, groot in opdrachtgevers
en werkzaamheden. Een bedrijf waar legio kansen liggen die er om vragen benut te
gaan worden. Daarom zijn wij op zoek naar een

(Junior) Projectmanager
Wat verwachten we van jou?
Jij bent iemand die de kneepjes van het vak reeds beheerst of deze tot in de finesse
wilt leren. Iemand die het overzicht kan houden wanneer de druk het hoogst is.
Daarnaast durf je zelfstandig beslissingen te nemen of weet je op het juiste moment
aan de bel te trekken. Met een gezond stel hersens bewaak je de voortgang van
een project op technisch, financieel en administratief gebied. Wij vinden dat een
kwestie van logisch denken en je gezond verstand gebruiken.
Wij verwachten dat je technische tekeningen kunt lezen, een werkplanning voor een
project op kunt stellen en ook nog eens oog hebt voor inrichting en design.
Naast het contact met de uitvoerende partijen en adviseurs ben je ook het
aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Jij bent de spil in het bouwproces. In je
werkweek voer je met regelmaat op verschillende bouwlocaties controles uit en
onderhoud jij contact met de uitvoerende partijen.
Wat kun je van ons verwachten?
Als (junior) Projectmanager bij CHARLES Zakelijke Huisvesting leren wij je alle tips en
tricks op het gebied van huisvesting, interieurontwerp, project management en
facility management en voel je direct aan dat de verantwoordelijkheid groot is. Je
werkt onder de vleugels van de senior Projectmanager uiteraard, want we laten je
zwemmen, maar niet verzuipen.
Kenmerken die jou typeren:
-probleemoplossend vermogen en/of MBO- of HBO-denkniveau
-goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
-affiniteit met (af)bouw, inrichting en techniek
-bekend met de GOTIK methode of vergelijkbaar
-bereid om de sprong in het diepe te wagen en aan te pakken
-kennis van Word, Excel en een planningsprogramma
-in bezit van rijbewijs
-eigen auto is een pré

Wat hebben wij te bieden?
-een marktconform salaris
-goede secundaire arbeidsvoorwaarden
-een toffe baan met groeimogelijkheden
-ons kantoor is gevestigd nabij het centrum in Oud-Beijerland
-dat je een onderdeel kan zijn van prachtige projecten
Ben jij onze nieuwe (junior) Projectmanager?!
Mail dan voor 10 oktober je motivatiebrief en C.V. naar
sollicitatie@CHARLESzakelijkehuisvesting.nl.
Meer weten?
Wil je meer informatie over CHARLES Zakelijke Huisvesting en de bijzondere projecten
volg ons op Instagram, @CHARLESzakelijkehuisvesting, bekijk onze website,
www.CHARLESzakelijkehuisvesting.nl of LinkedIn.

