
(junior) projectleider
Binnen het multidisciplinaire team van HD worden projecten uitgewerkt en begeleid van ontwerp tot uitvoe-
ring. Jij krijgt bij ons de kans om van a tot z betrokken te zijn! Het unieke aan HD is dat bij ons rekenen, teke-
nen en techniek integraal wordt benaderd. Deze disciplines (ontwikkeling, architectuur, projectmanagement/
techniek) werken echt samen aan projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. Door de brede 
scope van projecten en werkzaamheden krijg jij de kans om uit te zoeken wat bij jou past en te ontdekken 
waar jouw kwaliteiten het beste uitkomen. Je doet dit niet alleen maar met een enthousiast team van ervaren 
en betrokken collega’s waar je samen mee HD Groep vormt.

Als (junior) projectleider bij HD ben je onderdeel van het team projectmanagement. Samen met de verant-
woordelijke projectmanager zorg jij als (junior) projectleider dat het project technisch en organisatorisch naar 
een mooi gebouwd eindresultaat wordt gebracht. Jij bent (mede)verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
de uitvoering van het project. Hierbij heb jij oog voor techniek, innovatie, duurzaamheid, fi nanciën, veiligheid 
en het contract. 

Afhankelijk van jouw kennis en ervaring werk jij onder meer aan:
• Het (mede) organiseren van het ontwerpproces;
• Het begeleiden van het uitvoeringsproces;
• Het (mede) bewaken van project fi nanciën en bouwkosten;
• Het (mede) bewaken van de planning;
• Afstemmen techniek met adviseurs zoals constructie en installaties;
• Verzamelen stukken + verzorgen aanvraag omgevingsvergunning;
• Afstemmen met o.a. overheden en nutsbedrijven;
• Ondersteuning bij calculaties met o.a. uittrekstaten en off ertes aanvragen;
• Het vervaardigen van, bijdrage leveren aan technische omschrijving of bestek;
• Het inventariseren, opnemen van bestaande gebouwen in geval van verbouwprojecten;
• Organiseren van aanbestedingen;
• Bouw- en ontwerpvergaderingen bijwonen;
• Met enthousiasme samenwerken in ons multidisciplinair team.

Bij deze werkzaamheden kun je vroegtijdig eventuele problemen onderkennen en signaleren en draag je 
praktisch uitvoerbare oplossingen aan. Je toetst het werk aan recente wet- en regelgeving, wettelijk vastge-
stelde normen en richtlijnen. Jij ziet er een uitdaging in om van het ontwerp een technisch uitvoerbaar geheel 
te maken. Mocht je nog niet over deze kennis en ervaring beschikken maar wel de drive hebben om hiervoor 
te gaan dan staan wij er open voor om jouw op te leiden en te ondersteunen om deze kennis op te doen en 
jezelf te ontwikkelen.

Jouw profi el:
• Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding bouwkunde niveau 4 / HBO/Bachelor bouwkunde
• (enige) Ervaring met Microsoft Offi  ce pakket (Word, Excel, Powerpoint)
• (enige) Kennis van bouwbesluit en bijbehorende berekeningen (t.b.v. omgevingsvergunning)
• Je bent probleemoplossend, proactief en hebt gevoel voor esthetica (het zoeken naar bouwkundige en 

ontwerptechnische oplossingen)
• Hierin herken jij jezelf: praktisch | leergierig | zelfstandig en in teamverband kunnen werken | bouwkundig 

onderlegd.

Spreekt ons bedrijf en de vacature jou aan?
• stuur ons je motivatie en profi el (m.vanoevelen@hdgroep.nl)
• dan drinken we ter kennismaking een kop koffi  e
• volgt een gesprek met toekomstige collega’s uit het team 
• gaan we aan de slag!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


