WORD JIJ ONZE
NIEUWE CAROLIENE?
Zelfs onze minister president maakt wel eens een misser, en dan wordt nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het team
eromheen is. Word jij de nieuwe Caroliene in ons team? Wij zoeken namelijk een:

Projectmanager KBB INVEST
( 24-32 uur )

Als projectmanager ben je die teamspeler die zaken tot op de bodem uitzoekt. Die geniet van de diversiteit in gesprekspartners en die breed geïnteresseerd is, want de projecten van KBB Invest zijn gevarieerd en uitdagend. Je kunt als
projectmanager bij KBB op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau je hart ophalen. In totaal werken er 7
betrokken medewerkers bij KBB; een investeringsonderneming in Barneveld met verschillende B.V.’s. KBB Invest richt zich
op een grote diversiteit aan projecten en deelnemingen. Een mooi voorbeeld is het project op Landgoed Schaffelaar in
Barneveld, waar de ambities van KBB samenkomen: de historie, het gebied en de gebouwen teruggeven aan de
maatschappij. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen zijn belangrijke pijlers voor KBB.
Taken en verantwoordelijkheden projectmanager:
• procesbegeleiding, administratief en financieel beheer van participaties en deelnemingen;
• begeleiden van zowel financiële- als verkooptransacties;
• opstellen, toetsen en beoordelen van financiële en juridische documenten;
• mondelinge en schriftelijke afstemming met partijen en de vastlegging
• deelnemen aan bijeenkomsten/ vergaderingen;
• kunnen schakelen met een grote diversiteit aan gesprekspartners (zoals directie,
(ver)huurders, aannemers, notarissen, gemeente, architecten);
• nieuwe kansen signaleren, deze verder uitwerken en de directie hierbij adviseren.
De ideale projectmanager beschikt over:
• minimaal afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur in bedrijfskundige of financiële richting);
• goede financiële kennis en administratief inzicht;
• ervaring met projectmanagement;
• enig bouwkundig inzicht is gewenst;
• woonachtig in een straal van 20 km rond Barneveld.
Arbeidsvoorwaarden projectmanager:
• marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• werken in een warm en betrokken team;
• mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling;
• uitdagende functie in een omgeving met oog voor work-life balance.
Spreekt bovenstaand profiel je aan of heb je nog vragen?
Bel 0342-424411 of mail naar office@kbb.nl, onze officemanager Ilse Smelt staat je graag te woord.
Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag vóór 15 april a.s.
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