Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

Huisvestingsadviseur/Projectmanager
Heb jij affiniteit met het in kaart brengen en oplossen van huisvestingsvraagstukken in de gezondheidszorg?
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie in een groeiend bedrijf, waarbij je werkt aan complexe
zorgprojecten.
Een dag uit het leven van een adviseur/manager:
+ Vanuit huis rijd je met je leaseauto naar kantoor in Bilthoven of opdrachtgever elders in Nederland
+ Na binnenkomst, eerst even koffie en bijkletsen met je collega’s
+ Vervolgens neem je je mail en agenda door en bereid je het eerste overleg voor
+ In het (digitale) gebruikersoverleg van deze ochtend manage je het (nieuwbouw)project
+ Hierna werk je het verslag, actielijst en planning uit
+ Na de lunch bel je met in- en externe partijen om de voortgang te bespreken
+ De laatste uren van de dag gebruik je om de financiële rapportage op te stellen
+ Onderweg naar huis spreek je de dag door met een collega
Als adviseur/manager heb jij:
+ Minimaal HBO werk- en denkniveau met bijvoorbeeld een opleiding richting bouwkunde, bedrijfskunde,
vastgoedmanagement of facility management
+ Ervaring of niet? Een frisse blik, oplossingsgericht werken en jezelf willen ontwikkelen zijn voor ons net zo
belangrijk
+ Goede communicatieve, sociale vaardigheden en een sterk analytisch vermogen
Over Cure+Care consultancy:
C+C is gespecialiseerd in huisvestingsadvies en projectmanagement in de gezondheidszorg.
Samenwerking, korte lijnen, een pragmatische aanpak en maatwerk leveren: zo bouwen wij aan betere zorg!
Naast een mobiele telefoon, laptop en leaseauto biedt C+C:
+ Een goed salaris, vaste dertiende maand en vakantietoeslag
+ Jaarlijkse winstuitkering
+ Prima pensioenregeling
+ 28 vakantiedagen
+ Informele werksfeer en meerdere personeelsuitjes per jaar
+ Persoonlijke ontwikkeling
+ Mooie kantoorlocatie in Bilthoven met uitstekende aanrijroutes
+ Een gezonde balans tussen de werk- en privésituatie
Ben jij onze nieuwe collega?
Dan komen wij graag met jou in gesprek!
Reageren kan door je cv en motivatie te mailen naar info@curecareconsultancy.nl

