Project Managers in bouw en vastgoed
Regio Antwerpen & Regio Brussel
Bopro, dé onafhankelijke solution provider voor diegene die begrijpt dat de meerwaarde van
vastgoed schuilgaat in haar duurzaamheid, begeleidt en ontwikkelt vastgoedprojecten. De steeds
duurder en tegelijk schaarser wordende energie maakt het investeren in de duurzaamheid in al
haar aspecten van nieuwe vastgoedprojecten en het verduurzamen van het bestaande
patrimonium onvermijdelijk.
Bopro begeleidt haar klanten langsheen de
verschillende fasen van hun vastgoedproject van
investering over ontwikkeling tot gebruik voor
zowel projecten op de private als de publieke
markt.
Om deze totale, innovatieve en kwalitatieve
dienstverlening te kunnen garanderen, kan Bopro
rekenen op haar medewerkers. Het doorgedreven
competentiemanagement
en
de
kennisuitwisseling eigen aan de cultuur van het
huis liggen aan de basis van dit talentvol team.
Wij engageren ons om verantwoord en duurzaam
te ondernemen en ook onze klanten als dusdanig
te adviseren. We denken hier oa aan het
verantwoord omgaan met mobiliteit en energie,
zowel op kantoor als op de werf vandaag en
morgen.
In haar missie als gids naar een betere wereld
streeft Bopro voortdurend naar vernieuwing en
verbetering. Hiertoe vormen de talenten van onze
medewerkers de hoeksteen van Bopro’s succes.
Om onze dynamische groep van collega’s te versterken, is Bopro op zoek naar een gemotiveerde
Project Managesr (m/v) voor projecten in regio Antwerpen en regio Brussel:

Verantwoordelijkheden
Samen met je team sta je als Project Manager in voor het volledige beheer van complexe bouwen vastgoedprojecten:
Het organiseren en coördineren van het studieteam
Het opmaken van het bouwprogramma in samenspraak met de bouwheer
Het opmaken van de studie- en uitvoeringsplanning in samenspraak met alle leden van
het projectteam
Het selecteren, aansturen en coördineren van leveranciers en aannemers
Het permanent beheren van de planning, het budget en de kwaliteit van de werken
Het naleven van de doelstellingen qua duurzaamheid

Het leiden van de werfvergaderingen
Het administratief beheer van de uitvoering van de werken
Je fungeert als tussenpersoon tussen de klant en de leveranciers/aannemers. Je communiceert
doelgericht en je rapporteert aan de verschillende stakeholders op het project.
Je realiseert de doelstellingen van de klant zowel op het vlak van budget, timing en kwaliteit als
op het vlak van duurzaamheid. Je bent het directe aanspreekpunt van de klant.
Je staat in voor de coördinatie, supervisie en aansturing van het interne en externe projectteam.
Je waakt over de productiviteit van je projecten.
Intern sta je ook in voor de business reporting en budgettaire opvolging met betrekking tot de
projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

Profiel
Je bent Ingenieur bouwkunde, architect of gelijkaardig en je hebt een sterke interesse in de
bouw- of vastgoedwereld.
Bij voorkeur heb je hebt reeds een eerste professionele ervaring als Project Manager in deze
sector of je hebt een aantal jaren relevante werkervaring in de bouw- of vastgoedsector.
Duurzaamheid is voor jou meer dan "een modewoord" en je identificeert jezelf sterk met deze
visie.
Je hebt zin voor initiatief, je kunt volgens prioriteiten en planmatig werken. Je bent ondernemend
en communicatief. Je bent een teamplayer.
Verantwoordelijkheidszin, stressbestendigheid, flexibiliteit en autonoom kunnen werken zijn
eigenschappen die je profiel doen uitblinken.
Je bent meertalig: NL/FR/E ( mondeling en schriftelijk)

Aanbod
Functies bij Bopro worden gekenmerkt door een verregaande autonomie binnen een performant
en dynamisch team.
Bopro
investeert
in
haar
medewerkers.
Opleidingen, intensieve uitwisseling van kennis en
ervaring,
gestoeld
op
een
gestructureerd
competentiemanagement,
garanderen
een
optimale inzet en een groei van je competenties.
Een aantrekkelijk en competitief salarispakket,
gerelateerd aan jouw ervaring en potentieel,
getuigt voor de appreciatie die Bopro heeft voor
haar mensen.

Interesse?
Stuur vandaag nog je motivatiebrief en cv met vermelding ‘Vacature Project Manager regio
Antwerpen Brussel’ naar jobs@bopro.be.
Jouw kandidatuur wordt snel en discreet behandeld.

