APPM Management Consultants is een onafhankelijk adviesbureau voor project- en procesmanagement en managementadvies.
APPM Management Consultants, gevestigd in Breda, Hoofddorp en Zoetermeer, werkt met zo’n 60 managers en adviseurs aan een Mooier
Nederland. APPM organiseert opdrachten rond de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van ons stedelijk en landelijk gebied, aan bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit en aan een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland. Plezierige samenwerking is hierbij essentieel.
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Junior Projectmanager (m /v)
Je hebt de ambitie om dé projectmanager te worden van grote en aansprekende projecten.

De functie

Profiel

Interesse

APPM adviseert over en ondersteunt bij

Je neemt zelf initiatief, je wilt je ontwikkelen

Werken bij APPM betekent werken met

de projectbeheersing van een complex en

en hebt de ambitie om uit te groeien tot pro-

plezier. APPM’ers zijn open en mensgericht.

innovatief project op de tweede Maasvlakte

jectmanager van grote, aansprekende en com-

Bij APPM kan je niet alleen veel verantwoor-

in de Rotterdamse Haven. Je werkt mee aan

plexe projecten. Je bent starter en hebt een

delijkheid verwachten, maar ook veel vrijheid

het inrichten, faciliteren en ondersteunen van

afgeronde opleiding civiele techniek , bij voor-

en een hoge mate van zelfstandigheid. Voor

de projectbeheersing. Je werkt daarvoor,

keur met een master in Watermanagement,

meer informatie over deze functie kun je

onder aansturing van een senior APPM’er,

Civil engineering and management, Structural

contact opnemen met Jon Bellis, 023 5621630.

samen met de verschillende vakdisciplines en

engineering of Transport en planning. Je hebt

Je kunt je brief met CV sturen naar ons

krijgt een unieke kijk in de keuken van dit

interesse in havens, containerterminals en

kantoor in Hoofddorp of per mail naar

project. APPM biedt mogelijkheden om

logistiek en hebt affiniteit met (procedures en

werkenmetplezier@appm.nl.

door te stromen naar de functie van project-

methodes van) projectbeheersing. Je beschikt

manager van uiteenlopende projecten

over een analytisch denkvermogen en werkt

bij APPM.

zelfstandig, gestructureerd en zorgvuldig.
Verder heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben je communicatief vaardig,
pragmatisch en flexibel. Tot slot woon je in de
regio Rotterdam, ben je in het bezit van een
rijbewijs (B) en vaardig in (technisch) Engels in
woord en geschrift.

Spicalaan 8
2132 JG Hoofddorp

t 023 5621630
f 023 5627610

breda

hoofddorp

zoetermeer

appm.nl

