
 

 

Adviseur Projectbeheersing 
 
Als medewerker van Primaned Projectadvies werk je aan technische projecten, programma’s en portfolio’s. 
Dit zijn veelal grootschalige, multidisciplinaire technische vraagstukken in bijvoorbeeld de Energietransitie, 
Bereikbaarheid, Huisvesting, Technologie&Innovatie en Water(bouw) van Nederland. 
Denk hierbij aan de aanleg van een windmolenpark, bouw van een luxe jacht, gebouw of plant, realisatie van 
een nieuwe snelweg, tenderondersteuning aan een aannemerscombinatie bij het winnen van een grote 
tender óf juist het adviseren aan de opdrachtgeverszijde hoe deze tender of uitvoering te beheersen.  
 
Gedurende de looptijd van een project, programma of portfolio (van tender tot realisatie) ben jij 
verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie op de gebieden tijd, geld, middelen en risico’s. Deze 
informatie weet jij te vertalen naar een realistische en inzichtelijke visualisatie waarmee je alle betrokkenen 
inzicht geeft in waar jullie staan met het project. Je creëert overzicht door inzicht. Door praktijkervaring op te 
doen, te sparren met je collega’s en diverse trainingen zal je ook in staat zijn advies uit te brengen richting 
onze opdrachtgevers. Je zal stap voor stap je eigen carrièrepad vormgeven door je te 
specialiseren/ontwikkelen als adviseur in de specialismen waar jouw interesse ligt.  
 
Kortom: jij bent verantwoordelijk voor jouw carrièrepad en wij bieden jou de handvatten die jij hiervoor 
nodig hebt.  
 
 

Wie ben jij? 
❖ Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding (technische en/of bedrijfskundige richting); 
❖ Je hebt stage gelopen in projectmatige omgevingen en/of enkele jaren werkervaring opgedaan (pré); 
❖ Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te analyseren en innovatieve oplossingen te bedenken; 
❖ Je vindt het leuk om projectmatig te werken; 
❖ Je bent te beschrijven als analytisch, gedreven, communicatief en leergierig; 
❖ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend zowel schriftelijk als mondeling; 
❖ Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 
 

Wat bieden wij? 
❖ Werken aan grootschalige, multidisciplinaire projecten, programma’s en portfolio’s in diverse sectoren; 
❖ Uitgebreid opleidingstraject (Primaned Academy); 
❖ Persoonlijke begeleiding en coaching; 
❖ Breed carrièrepad; 
❖ Kennisdeling, teambuilding en social events; 
❖ Hechte organisatie waar je je ‘’thuis voelt’’; 
❖ Werken met ervaren, gedreven én gezellige collega’s; 
❖ Goede arbeidsvoorwaarden incl. auto, iPhone en notebook. 

 
 

Wie zijn wij? 
Primaned is een adviesbureau met specialistische ervaring op het gebied van projectbeheersing. Jaarlijks 
adviseren wij met een team van circa 80 man op grootschalige en multidisciplinaire projecten in diverse 
fases; van tender tot uitvoering. Met onze kennis en inzet adviseren, begeleiden en ondersteunen wij onze 
opdrachtgevers bij het inrichten en implementeren van integrale tender- en projectplanningen, project 
portfoliomanagement en het uitvoeren van risico-analyses. Wij richten ons op het verbeteren van het 
maturity level op project controls binnen de kennisgebieden: scope, cost, time, resources, risk, change, 
communication en value. 
 



 

 

Solliciteren en informatie 
Voor eventuele vragen over de vacature kan je terecht bij Simone van Liere, Recruiter.  
 
Telefoon : 06 57 43 81 45  
E-mail  : s.vanliere@primaned.com  
 
Jouw sollicitatie, curriculum vitae en motivatie kan je sturen naar bovenstaand e-mailadres.  

 


