Constructie Manager met Pharma Ervaring
Voor een van onze klanten zoeken we een Constructie Manager voor het begeleiden van een nieuwbouw
Pharmaceutische gebouw in de Kempen.

Vacature omschrijving
Voel jij je aangetrokken door constructie? Hou je ervan om een grootschalig project te trekken binnen
Pharma? Dan zoeken wij naar jou!
 Je staat als Construction Manager in voor Constructability Reviews, bouwen van technische installaties
en gebouwen voor een farmaceutische productie eenheid.
 Je leidt als Construction Manager het projectteam om de gedeﬁnieerde projectresultaten te bereiken
en ondersteunt het projectteam en verzekert de stabiliteit bij de projectuitvoering.
 Je leidt het team door de verschillende fasen (scope, lay-out, voorlopig / gedetailleerd ontwerp,
uitvoering ) en stuurt bij waar nodig.
 Je zorgt als Construction Manager voor een positieve sfeer en enthousiasme in het projectteam.
 Je garandeert goede CM-praktijken en tools (planning, budgetcontrole, issues, beslissingen,
rapportage, stakeholdermanagement).
 Je deﬁnieert projectrollen in relatie tot tijdlijn, werklast en vereiste kennis / vaardigheden en zorgt
voor een duidelijke communicatie.
 Je verleent feedback aan Resourcemanager/Lead Engineer: uitvoering en werklast van
projectmiddelen en aan de programmamanager en coördinatieteams: projectmanagementproces en
projectvoortgang en resultaten.
Solliciteer dan nu naar de functie van “Construction Manager”!

Je proﬁel
 Heb je een Masteropleiding in een technische discipline genoten: Industrieel Ingenieur, Burgerlijk
Ingenieur, Bio Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring? Pharma ervaring is een plus!
 Heb je ervaring met building en kennis van HVAC en nutsvoorzieningen?
 Heb je ervaring met constructiemanagement, planning, budget en reporting?
 Bezit je sterke organisatorische vaardigheden?
 Ben je analytisch, nauwgezet en zelfstandig?
 Ben je een echte teamspeler en teamcoach?
 Heb je een probleemoplossend vermogen en ben je pro-actief ingesteld?
 Spreek je perfect Nederlands?
 Ben je ﬂexibel ingesteld en heb je de bereidheid tot werken buiten de normale daguren?

Wat bieden we
Wij bieden een aantrekkelijk salaris met diverse extralegale voordelen zoals gsm, maaltijdvergoeding,
verplaatsing vergoeding of bedrijfswagen met tankkaart.
Deze functie staat ook open voor ZZp-ers.
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