Kom werken als jong professional op major league-niveau als projectmanager
Brysk is gespecialiseerd in het opleveren van grote (mission critical) projecten. Onze projectmanagers
hebben een sterke focus op het totale proces om high-end (hoofd)kantoren, datacenters, R&Dfaciliteiten en farmaceutische projecten op te leveren. De business cases van onze projecten liggen
tussen de 1 miljoen en 150 miljoen euro.
Wij zijn een ambitieuze organisatie die doet wat nodig is om klanten te ontzorgen door projecten goed
te begeleiden en af te ronden. Hiervoor creëren wij een team professionals (van opdrachtgever tot
leveranciers) met verschillende expertises om het project tot een goed einde te brengen. Teamspirit
maakt ons succesvol, pro-actief en flexibel. Ons doel is om de opdrachtgever te ontzorgen.
In tweeëneenhalf jaar tijd heeft Brysk haar team van 3 naar 9 bevlogen projectmanagers uitgebreid.
Onze projectmanagers zetten net dat stapje extra om boven verwachting te presteren. Best practices
& learnings worden met elkaar gedeeld om zo individueel en als team verder te komen. Kernwoorden
voor onze onderneming zijn: transparant, daadkracht, betrouwbaar en denken in oplossingen.
Om in 2018 verder te kunnen groeien als onderneming en als team zoeken we enthousiaste en
daadkrachtige projectmanagers. Wil jij werken in een dynamische omgeving waar je complexe
projecten tot een goed einde brengt? Bij Brysk krijg je volop kansen om jezelf te ontwikkelen tot
medior/senior projectmanager en de groei van een jong en ambitieus bedrijf te verwezenlijken.
Functieomschrijving
▪ Als projectmanager bij Brysk begeleid jij het totale bouwproces van grote (mission critical)
projecten. Met het team zorg je voor een goede klanttevredenheid en financiële levensvatbaarheid
van het project door middel van een gedegen voorbereiding, ontwerp, uitvoering en
risicomanagement.
▪ Jij begeleidt het proces van de initiatief-fase tot en met de afronding van het project en bewaakt
hierbij de grote lijnen op financieel, commercieel, sociaal en organisatorisch vlak.
▪ Jij hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen en weet de belangen van de verschillende
stakeholders goed op elkaar af te stemmen.
▪ Jij geeft leiding aan interdisciplinaire teams en weet de verschillende teams te motiveren.
▪ Aan de hand van progress reports en strategische meetings adviseer en informeer je de
opdrachtgever over de voortgang en resultaten van het project.
▪ Jij signaleert tijdig risico’s en zorgt indien nodig voor passende oplossingen.
▪ Jij werkt voornamelijk op locatie van de opdrachtgever, daarbij deels op kantoor en deels op de
bouwlocatie.
Profiel
▪ Je hebt ervaring in het managen van complexe project en het aansturen van interdisplinaire
teams.
▪ Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
▪ Je bent een teamspeler; je weet mensen te bij elkaar te brengen, te verbinden en te motiveren.
▪ Je hebt organisatievermogen.
▪ Je kan goed prioriteren, bent besluitvaardig en denkt in oplossingen en mogelijkheden.
▪ Je bent zeer sterk op communicatief gebied, zowel in het Nederlands als in het Engels.
▪ Je bent flexibel en kan schakelen tussen verschillende projecten, waarbij je accuraat blijft werken.
▪ Je presteert ook goed onder hogere werkdruk.
▪ Je bent klantgericht en betrouwbaar.
▪ Je hebt een HBO of WO achtergrond
Omdat het team verspreid zit bij verschillende klanten, komen we regelmatig bij elkaar in een
informele setting voor een hapje en/of drankje om even gezellig bij te praten.
Wil jij werken bij Brysk, in een omgeving van professionals die samen willen groeien, stuur dan je CV
en korte motivatie in het Engels naar rutger@brsyk.nl.

