
 
 

  

 

 
 

Vacature Bouwkundig Projectmanager (senior/medior)   
 
STAAT. is dé adviseur op het gebied van zorgvastgoed met als specialisatie gebiedsontwikkeling, 
bouwmanagement en vastgoedadvies. 
 
Als projectmanager behartig je de belangen van onze opdrachtgevers. Je bent het eerste aanspreekpunt 
van de klant en begeleidt het gehele bouwproces. 
 
Wat ga je doen: 

De ene keer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpproces van een GGZ kliniek. De andere keer voor de 
verbouwing van een kantoorvleugel. Of de renovatie van een rijksmonument. Kortom: veelzijdigheid en 
uitdaging gegarandeerd!  

Onze opdrachtgevers behoren tot de grootste zorginstellingen van Nederland. De zorg is in constante 
beweging en hierbij is passend vastgoed een vereiste. Je gaat je onder andere bezighouden met: 

• Overleg met opdrachtgevers 

• Haalbaarheidsstudies en -adviezen 
• Het opstellen van programma’s van eisen. 

• Contracteren en onderhandelen met adviseurs 

• De budgetten, deadlines en kwaliteit bewaken tijdens een project 

• Aansturen van ontwerpteams  

• Begeleiden van aanbestedingen. 

Wie ben jij: 
  

• Je hebt een afgeronde academische of HBO opleiding op het gebied van bouwkunde  
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het zelfstandig begeleiden van nieuwbouw en/of 

verbouwprojecten 
• Ervaring met het onderhandelen en contracteren van adviseurs en aannemers 
• Je bent enthousiast, positief en hebt een teamgerichte werkinstelling 
• Je bent representatief, proactief en klantgericht. 

 
 
Wie zijn wij: 

• Wij zijn een platte en persoonlijke organisatie met een groot netwerk 

• Ons ambitieuze team bestaat uit betrokken en bevlogen medewerkers die allen een specifieke 
affiniteit met de doelgroep CARE hebben 

• Wij zetten net dat stapje extra 

• Wij werken in een open en fijne werksfeer, inclusief jaarlijks teamreisje naar het buitenland 

• Wij hebben zeer interessante en afwisselende projecten door heel Nederland 

• Wij bieden flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken plus ruimte om jezelf te 
ontwikkelen 

 
Contact Informatie 

 
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV per e-mail aan amanda@staatbv.nl onder vermelding 
van Bouwkundig Projectmanager. Met vragen kan je terecht bij Amanda van Ooijen via 06 53 26 44 19. 
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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