
 

 

 

Word jij enthousiast van het begeleiden van het bouwproces, in nauwe samenwerking met de 

opdrachtgever: van planvorming en ontwerp naar uitvoering? Zie jij jezelf werken in ons gerenoveerde 

koetshuis midden in de natuur van Hof Espelo in Enschede? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Junior bouwprojectmanager  
 

NABR heeft de ambitie om verder te groeien. Om deze groei te continueren zijn wij op zoek naar een 

junior bouwprojectmanager. Binnen deze functie wordt een beroep gedaan op je kennis op het gebied 

van bouwprocessen en risicobeheersing. Omdat ieder gebouw uniek is het gebruik, haar organisatie, het 

proces en de gevraagde technische oplossingen, lever je maatwerk. 

 

Je stuurt als assistent van de senior projectmanager het engineerings- en uitvoeringsteam aan, draagt 

zorg voor de marktbenadering en bent verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, financiën en 

planning.  

 

Binnen deze functie krijg je alle gelegenheid om door te groeien naar zelfstandig projectmanager. 

 

Wat ga je doen? 

Jouw dagelijkse taken en verantwoordelijkheden als junior bouwprojectmanager zijn onder meer: 

• Assistentie van de senior bouwprojectmanager op het gebied van; 

o Het opstellen van locatiestudies en investeringsramingen; 

o Het begeleiden van aanbestedingen en de uitvoering in de bouw; 

o Het bewaken van de planning en de kosten van het project; 

o Het aansturen en voorzitten van projectoverleggen (van ontwerp- en bouwteams); 

o Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant.  

 

Jouw werkgebied omvat voornamelijk Oost-Nederland, waarbij we opdrachtgevers hebben in  

diverse segmenten. Wij werken onder andere voor architecten, woningbouwcorporaties,  

zorg- en onderwijsinstellingen, (industriële) bedrijven en overheden. 

 

Wie ben jij? 

• Je bent proactief en initiatief nemend; 

• Je bent sociaal vaardig en kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren; 

• Je bent oplossingsgericht en analytisch; 

• Je bent stressbestendig; 

• Je hebt een kritische en zorgvuldige blik; 

• Je kunt plannen en organiseren. 
 
  



 

 

                                                                         

 
 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Bouwkunde,  

Bouwtechnische Bedrijfskunde of Integrale Veiligheidskunde; 

• Werkervaring bij een uitvoerend/adviserend bouw- of installatiebedrijf 

(gewenst, niet noodzakelijk); 

• Een integere en eerlijke persoonlijkheid; 

• Een methodische en leergierige houding. 

 

Wat bieden wij? 

Jouw werkplek bevindt zich in een koetshuis in Enschede op het landgoed Hof Espelo. Wij bieden je een 

afwisselende baan bij een informele organisatie die volop in beweging is. Je krijgt bij ons een 

marktconform salaris. Je werkt in een team met ervaren collega’s. Daarnaast krijg je bij ons de 

mogelijkheid om je te ontwikkelen, is er aandacht voor individuele (loopbaan)wensen en zijn er 

opleidingsmogelijkheden. 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Syll Pelgrom, projectmanager, via het 

telefoonnummer: 053 431 30 00. Jouw interesse in deze functie kun je kenbaar maken door je cv en 

motivatie te sturen naar contact@nabr.nl. 
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