
 

 

 
WORD JIJ FACILITAIR INTERIM- EN PROJECTMANAGER BIJ HUMANAGEMENT? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zijn wij? 
Humanagement is een kennisintensief managementbureau dat gespecialiseerd is in Facility 
Management. Al ruim 20 jaar verzorgen wij met een professioneel team van 14 medewerkers  
interim- en projectmanagementopdrachten. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het 
managen en optimaliseren van facilitaire bedrijfsprocessen. Humanagement werkt voor aansprekende 
opdrachtgevers in alle sectoren en branches. Op www.humanagement.nl vind je voorbeelden van onze 
projecten en opdrachtgevers.   
 
Humanagers maken het verschil  

 Wij zijn sterk betrokken bij de opdrachtgever;  
 Wij hebben het vermogen vraagstukken strategisch te benaderen, aangevuld met een brede kennis 

van het  facilitaire werkveld; 
 Wij dragen bij aan de professionalisering van het vakgebied, onder andere door een actieve rol te 

spelen binnen vakverenigingen en gastcolleges, presentaties en publicaties te verzorgen; 
 Ons team beschikt niet alleen over algemene facilitaire kennis en managementvaardigheden, maar 

heeft ook specifieke expertises op het gebied van onder meer circulaire economie, business 
continuity management, huisvestingsmanagement, serviceconcepten en organisatiekunde.  

 
Word jij een Humanager? 
Als ambitieuze interim- en projectmanager (in dienstverband) lever jij een bijdrage aan de ontwikkeling 
en groei van Humanagement. Je vervult vanuit Humanagement tijdelijke opdrachten bij verschillende 
opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het begeleiden van (ver)bouwprojecten, het structureren en realiseren 
van (herhuisvestings)vraagstukken en het opstellen van een huisvestingsvisie. Natuurlijk behoren ook 
facilitaire uitdagingen tot jouw functie, zoals het reorganiseren van een afdeling, het aansturen van de 
dagelijkse dienstverlening als interim facility manager en het ontwikkelen en implementeren van een 
facilitair serviceconcept. Je levert daarnaast een actieve bijdrage aan acquisitie, relatiebeheer en 
ontwikkeling van het vakgebied.   
 
Jouw inbreng 
Ben jij vooruitstrevend, gericht op ontwikkeling en in staat gedrevenheid te combineren met 
uitstekende communicatieve vaardigheden? En heb je daarnaast:  
 

 Een relevante HBO/WO opleiding (Bouwkunde, Vastgoed en/of Facility Management);  
 Kennis van en ervaring met huisvestingsvraagstukken, (ver)bouwprojecten, inkoop en/of 

aanbestedingstrajecten zijn een pre;  
 Circa zes tot tien jaar werkervaring, bij voorkeur in verschillende branches;  
 Affiniteit met Facility Management;  
 Bij voorkeur ervaring in een leidinggevende positie?  

 
Dan ben jij onze ideale nieuwe collega! 
 
 
 
 

Zoek jij: 
 

Een afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is? 
Projecten bij toonaangevende opdrachtgevers? 
Uitdagende huisvestings- en facilitaire vraagstukken? 
Een hecht team van professionals waarmee je kennis 
deelt? 
Een open, gedreven en collegiale sfeer? 

 
Dan zoeken wij jou! 



 

 

 
Ons aanbod 
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende fulltime functie met goede arbeidsvoorwaarden en volop 
ontplooiingsmogelijkheden. Je komt te werken in een enthousiast en leuk team dat elkaar regelmatig 
ziet om kennis te delen, te sparren over diverse vraagstukken en - niet onbelangrijk - voor de 
vrijdagmiddagborrel! Kortom, een mooie loopbaanstap met veel ruimte voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling.   
 
Zet jij de volgende stap?  
E-mail dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar mail@humanagement.nl. Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met onze directeur Gerard de Bruijn. Hij is bereikbaar via 015 – 215 00 15 of per 
e-mail g.debruijn@humanagement.nl.   
 


