
VB+ Vastgoedmanagement is 

in 2014 ontstaan en inmiddels 

gegroeid tot 18 medewerkers. 

VB+ Vastgoedmanagement 

heeft een klantenbestand 

opgebouwd met omvangrijke 

projecten in Nederland. Denk 

aan inspirerende klanten zoals 

Rijkswaterstaat, ASML en 

diverse organisaties in zorg, 

onderwijs en het bedrijfsleven, 

waar VB+ Vastgoedmanagement 

vol passie voor werkt.  

VB+ Vastgoedmanagement is 

gevestigd in hartje Eindhoven 

in een verduurzaamd, 

karakteristiek en stijlvol pand. 

Durf je met overtuigingskracht bruggen te slaan tussen opdrachtgevers, toekomstige 
gebruikers en de bouwwereld?  VB+ Vastgoedmanagement is op zoek naar een: 

 Projectmanager 

WAT GA JE DOEN?
In deze dynamische fulltime rol krijg je alle vrijheid om verantwoordelijk te zijn voor 

uitdagende projecten. Je houdt je o.a. bezig met de volgende werkzaamheden:

• Managen van grote bouwprojecten binnen midden en zuid Nederland. Je stuurt 

 het bouwproject aan, en bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers, externe

  adviseurs, uitvoerende partijen en andere betrokkenen vanaf de initiatieffase 

 t/m oplevering en de nazorg.

• Voor jouw projecten ben je verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en

  kennisoverdracht richting de projectteams. 

• Je signaleert, rapporteert en stuurt bij in budgetten, middelen, doelstellingen 

 en gemaakte uren.

• Naast de rol als projectmanager ben je ook directievoerder voor bouwprojecten.

WIE BEN JIJ? 
Om van deze uitdagende rol als projectmanager een succes te maken, zijn we op zoek 

naar de volgende persoon:

• Een organisator, die belangen en verwachtingen goed kan managen.

• Een verbinder die zich op alle niveaus kan bewegen zowel extern als intern. 

• Een strategisch denker. 

• Een daadkrachtige projectmanager met ruime werkervaring.

• Een leergierige innovator. 

WIE ZIJN WIJ? 
VB+ Vastgoedmanagement, VB+ Facilitair en VB+ Projectontwikkeling zijn onderdeel van 

VB+ Vastgoed Groep. VB+ Vastgoed Groep is een collectief van krachtige en pragmatische 

bedrijven actief in de vastgoedkolom. De komende jaren hebben wij de ambitie om verder te 

groeien. We blijven ons ontwikkelen, dit om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

PAS JIJ BIJ ONZE BEDRIJFSCULTUUR?
VB+ Vastgoedmanagement is een dynamische en ambitieuze organisatie. Onze mission 

statement is Creating great environments. We willen voor zowel klanten als collega’s 

een prettige omgeving zijn om voor en mee te werken en vinden het belangrijk om 

plezier in ons werk te hebben. We willen dat iedereen zich persoonlijk kan ontwikkelen 

en goed in zijn/haar vel zit. Om samen één team te vormen zorgen we dat collega’s in 

projectteams intensief met elkaar samenwerken en organiseren we informele etentjes 

en personeelsuitjes. Daarnaast vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij en het klimaat. Vandaar onze slogan Creating great environments.

WAT BIEDEN WIJ? 
Goed werk wordt goed beloond. De arbeidsvoorwaarden zijn geheel afhankelijk van jouw 

kennis, ervaring en achtergrond. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden vindt VB+ 

Vastgoedmanagement het belangrijk om jou te blijven prikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door 

het rijden van een leaseauto, het volgen van een relevante vervolgstudie of cursussen. Maar 

ook andere extra’s worden beloond, denk dan aan een winstuitkering.

Wil je kennis met ons maken?
Zou je meer over de vacature en VB+ Vastgoedmanagement willen weten? Wij gaan graag 

het gesprek met je aan. Ook als je vragen hebt naar aanleiding van de vacature, schroom 

dan niet om contact op te nemen. Laat je interesse blijken door je CV te mailen naar 

Marieke van Bussel (HR–medewerker) mariekevanbussel@vbplus-vgm.nl. 

www.vbplus-vgm.nl


