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Vacature junior proces- en projectmanager  

 
VKZ BV is op zoek naar een enthousiaste junior proces- en projectmanager op het gebied 

van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Kom jij ons team versterken? 

Als junior proces- en projectmanager bij VKZ ben jij adviseur bij de diverse projecten voor 

onze verschillende opdrachtgevers binnen de gehele vastgoedsector (o.a. bellegers, 

overheden, ontwikkelaars, woningcorporaties & zorg- en onderwijsinstellingen). 
 

Werkzaamheden Junior  proces- en projectmanager 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

• Begeleiden en adviseren van opdrachtgevers op proces- en projectniveau. 

• Aansturen interne en externe projecten en projectteams. 

• (Financieel) aansturen en beheersen van projecten. 

• Opstellen van planningen, fasedocumenten, plannen van aanpak, programma’s van 

eisen, adviezen, strategische huisvestingsplannen, beleidsvisies en ruimtelijke 

onderbouwingen. 

• Onderbouwen van strategische, bestuurlijke en beleidsmatige adviezen inclusief het 

opstellen van adviesrapportages. 

• Leggen en onderhouden van contacten met opdrachtgevers en potentiele 

opdrachtgevers. 

• Bijdragen aan kennis- en productontwikkeling (in- en extern). 
 

Over VKZ BV 

VKZ is een middelgroot adviesbureau gevestigd in Bilthoven en richt zich op zowel 

management als economie van gebieds- en vastgoedontwikkelingsprojecten. VKZ 

onderscheidt zich door de integrale benadering van het werkveld van management en 

economie in relatie tot haar omvang (circa 25 personen). De werkwijze van VKZ kenmerkt 

zich door een pragmatische, doelgerichte en hands-on aanpak. VKZ is een organisatie met 

korte lijnen, waar ruimte is voor ieder individu en waar, parallel daaraan, de teamprestatie 

centraal staat. VKZ is inmiddels al 20 jaar een stabiele partij in de vastgoedmarkt en werkt 

voor een breed scala aan opdrachtgevers en is actief op alle niveaus; van strategisch tot 

operationeel niveau. 

 

Functieprofiel 

Als junior proces- en projectmanager vastgoed: 

• Werkervaring is niet noodzakelijk. 

• Een afgeronde HBO of academische opleiding (Economie, Econometrie, Finance, 

Business Administration, Bouwkunde, Bestuurskunde, Vastgoedkunde, Economische 

Geografie). 

• Goed analytisch vermogen i.c.m. pragmatisme.  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). 

• Drive om het verschil te maken. Doorgaan waar anderen stoppen. 

 

 



 

VKZ BV   |   Rembrandtlaan 31   |   3723 BG  BILTHOVEN   |   www.vkzbv.nl   |   info@vkzbv.nl   |   +31 30 251 74 76   |   KvK 30146313  

 

 

 

 

 

Als collega bij VKZ: 

• Ben je een natuurlijke teamspeler die zelfstandig en in teamverband kan functioneren. 

Je bent in staat een team te motiveren, inspireren en begeleiden. 

• Ben je Creatief en ondernemend.  

• Heb je gevoel voor humor. 

 

We bieden jou… 

• Een prettige en gezellige werksfeer waar ruimte is voor het individu.  

• Een uitdagen functie voor minimaal 32 en maximaal 40 uur per week (zelf in te vullen).  

• Passende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. goede 

reiskostenvergoeding en 30 vakantiedagen o.b.v. fulltime functie).  

• De gelegenheid om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.  

• Diverse (inhoudelijke) teamuitjes en bijeenkomsten. 

 

Interesse  

Ben jij geïnteresseerd om nader kennis te maken? Stuur dan een beknopte motivatie 

inclusief je cv naar s.knoop@vkzbv.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Saskia Knoop via 030 251 74 76 en/of kijk op www.vkzbv.nl. 


