
Vacature Projectmanager
Als bouwkundig projectmanager ben jij de spin in het web, van ontwerp tot uitvoering. Je vormt 
samen met de projectarchitect een koppel, zodat zowel de ratio als de creativiteit in de begeleiding 
en de uitwerking van onze projecten zijn geborgd. Hierbij zijn je bouwkundige kennis en ervaring van 
essentieel belang.

Welke uitdaging bieden wij?
Uiteraard doe je dat niet alleen met de projectarchitect, maar 
neem je de leiding over het gehele ontwerpteam van De Witte Oss. 
Doordat wij alle disciplines in eigen huis hebben, zijn alle kwaliteiten 
aanwezig en is het aan jou om hiervan een team te smeden. Een 
team dat samenwerkt aan de beantwoording van de vraag van 
onze opdrachtgevers. Niet alleen intern neem je het voortouw, maar 
ook extern geef je leiding en sturing aan het ontwerpteam en weet 
je naast adviseurs, ook overheden en andere stakeholders bij het 
proces te betrekken. Hiermee vervul je een sleutelpositie van het 
begin tot het einde, van het initiatief tot aan de oplevering. Niet alleen  
voor onze medewerkers, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers.

Naast de projectgebonden taken hebben al onze projectmanagers een belangrijke rol in de 
bureauorganisatie. Zij geven input voor de bureauplanning, bewaken de uurbesteding en dragen bij aan 
de verdere ontwikkeling van het bureau, zoals bijvoorbeeld het verder implementeren van onze (BIM)
werkstructuren en de begeleiding van collega’s. 

Wie dagen wij uit?
Wij zoeken een projectmanager die een team weet te enthousiasmeren en te betrekken bij de opgave. 
Iemand die duidelijk is, structuur geeft en de leiding neemt. Iemand die de verantwoordelijkheid neemt 
en waar je als teamlid op kan bouwen. Hierbij zijn een goede dosis bouwkundige kennis en affiniteit met 
architectuur uiteraard van groot belang. Heb je naast deze eigenschappen inmiddels de nodige ervaring 
opgedaan en durf jij deze uitdaging aan? Dan dagen we je uit dit avontuur met ons aan te gaan.

Wat heeft De Witte Oss jou te bieden?
Ons bureau bestaat in 2022 precies 100 jaar. Sinds november 2021 zijn we verder gegaan onder onze 
huidige naam De Witte Oss. Een full-service architectenbureau gestoeld op de pijlers Architectuur,  
Projectmanagement en Bouwadvies. Hiermee zijn we niet alleen in staat om veelzijdige en complexe 
opdrachten geheel op ons te nemen, maar kunnen we ook specifiek één van onze pijlers inzetten. 

Ons kantoor in Oss ademt, in lijn met onze architectuurvisie ‘Licht en Groen’, een lichte en natuurlijke 
sfeer. Een prettige werkomgeving om samen te werken, waarbij het persoonlijke contact met je collega’s 
centraal staat. Voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is de CAO voor architectenbureaus 
de basis. Afhankelijk van je ervaring en capaciteiten bedraagt het salaris tussen de €55.000 en €70.000. 

Wat staat je te doen? 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ferry Appelhof (directeur en 
projectmanager) via 06 - 174 52 358 of vacature@dewitteoss.nl

• open en fijne werkomgeving met 
betrokken en deskundige collega’s

• leiderschap met een goede dosis 
bouwkundige kennis

• van A tot Z de ‘spin in het web’ bij een 
diversiteit aan projecten 

• volop in ontwikkeling op het gebied 
van BIM, Biobased en Circulair bouwen

• salarisindicatie tussen €55.000 en 
€70.000

http://dewitteoss.nl

