Manager Projectbeheersing
Onze droom? Een volledig IPM-team. Wil jij als manager projectbeheersing onze missende bouwsteen zijn?
Manager projectbeheersing bij Cleverland
Als manager projectbeheersing ben jij onderdeel van het IPM-team van Cleverland. Dit team bestaat uit 14
adviseurs, van junior tot senior, met allemaal hun eigen rol binnen het IPM-model. Onze ambitie: met onze
eigen collega’s het IPM-team zijn bij onze opdrachtgevers.
Binnen dit team ben jij de manager projectbeheersing. Je bent verantwoordelijk voor het beheersen
en documenteren van de processen van een project. Je geeft leiding aan de risicomanager, planner en
eventueel overige ondersteunende medewerkers op het gebied van scope-, financieel-, kosten-, kwaliteiten informatiemanagement. Jij bent, als objectieve speler in het team, de onafhankelijke partij in een project.
Binnen deze rol zijn jouw verantwoordelijkheden:
• Jij bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de processen planning, financieel beheer,
risicomanagement, kwaliteit, projectscope en documentbeheer;
• Je bent verantwoordelijk voor de juiste beheersing van de projectopdracht conform (SMART) afspraken;
• Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van het projectbeheersingsteam;
• Je bent eerste aanspreekpunt voor reviews, (interne) audits et cetera;
• Je zorgt voor een tijdige terugkoppeling naar projectmanager en lijnmanagement.
Dit is iets voor jou als:
• Weet wat er in de markt speelt en gaat spelen
en deze kennis graag in wil zetten om onze
dienstverlening verder uit te bouwen
• Nog lang niet uitgeleerd bent
• Het leuk vindt om anders te denken en niet
meteen voor de bekende weg wilt kiezen

En juist niet als jij:
• Terecht wilt komen in een kant en klare organisatie, waarin alles vast staat
• Niet houdt van onze grappen aan de lunchtafel
• Graag een ander jouw agenda laat bepalen

Jij past bij Cleverland als..
Het belangrijkste: jij bent een fijn persoon om mee samen te werken en weet een gezellige bijdrage te
leveren aan ons team. Je bent open en vindt het leuk om je kennis te delen, bijvoorbeeld aan onze junioren.
Je weet hoe je een ander kunt overtuigen en motiveren. Daarnaast herken jij je in onze kernwaarden:
nieuwsgierig, eigenzinnig en ondernemend.
Verder voldoe jij aan de volgende eisen:
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau;
• Je hebt relevante leerwerktrajecten in projectbeheersing afgerond;
• Je hebt ervaring in projectbeheersing, -controle of -management van (omvangrijke) infrastructurele
projecten;
• Je hebt ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
• Je bent sterk in plannen, organiseren, analyseren en documenteren;
• Je ben je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en
krachtvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar;
• Een afgeronde projectmanagement opleiding, zoals IPMA of RPA is een pré.

Beyond thinking

Dit is Cleverland
Cleverland is een eigenzinnig ingenieurs- en adviesbureau, met projecten van de plan- tot en met de
beheerfase. Onze collega’s werken in verschillende vakgebieden en voor verschillende opdrachtgevers
binnen het ruimtelijk domein. Wat ons bindt is onze ambitie om de buitenruimte elke dag mooier, leuker en
duurzamer te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat we ons werk leuk vinden. Dat zoeken we in de
manier waarop we samenwerken, kennis delen en de manier waarop we samenzijn op kantoor.
En dit krijg je van ons terug
Wij geloven erin dat talent de vrijheid en de ruimte moet krijgen om buiten kaders te denken. Dat we, door
vindingrijk en nieuwsgierig te zijn, steeds betere oplossingen voor onze opdrachtgevers vinden. Maar we
geloven vooral in jouw kwaliteiten en jouw vermogen om zelf je manier van werken en agenda te bepalen.
Dat betekent dat je werk gaat doen waar jíj helemaal in op kunt gaan, met de vrijheid om zelf te ondernemen.
Zo zorgen we ervoor dat jij blijft groeien. Daarvoor geven we alle ruimte en ondersteuning. Maar we vinden
vooral dat werk leuk moet zijn; daarom vinden we humor, eigenwijsheid, en nieuwsgierigheid misschien nog
wel belangrijker. Maar bovenal krijg je van ons een plek waar jij je ruimte hebt om jezelf te zijn.
Naast een fantastische werkomgeving mag jij het volgende verwachten:
•
•
•
•
•

Een aantrekkelijk salaris, aansluitend bij jouw kennis en ervaring mét goede pensioenregeling
Een vast contract
Een laptop en telefoon zodat jij overal je werk goed kunt doen
Een jaarlijks opleidingsbudget, wat jij naar eigen inzicht kunt inzetten
Een leaseauto
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