
 

 

 
P R O J E C T  M A N A G E R  

MG Real Estate is een Europese hogesnelheidsontwikkelaar. Zowel qua logistiek, kantoren, residentieel 
als retail zijn sterke architecturale ontwerpen ons stokpaardje. Zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit. 
Vanuit de brownfields groeide de projectontwikkeling via logistieke bouwwerken uit tot het MG van 
vandaag. Ontdek op de website aan welke projecten we volop bezig zijn. 

Hoe groot we ook bouwen, we houden vast aan een efficiënt team en staan steeds in directe verbinding 
met onze klanten. 

 
F U N C T I E O M S C H R I J V I N G  

De Nederlandse taal beheers je perfect, zowel schriftelijk als mondeling. Een actieve kennis van de 
Franse en Engelse taal is ook een must. Kennis van de Duitse taal is een meerwaarde. 

Organiseren is jouw sterkte waardoor je het overzicht weet te behouden over de diverse projecten en de 
juiste prioriteiten stelt, maar ook oog blijft hebben voor details. 

Je manier van aanpak en je goede communicatie skills laten je dan weer toe om de diverse 
gesprekspartners te overtuigen. 

 
P R O F I E L  

Ben jij in het bezit van een professionele Bachelor of Master Bouwkunde dan ben jij misschien de 
persoon om de taken van Project Manager voor je rekening te nemen. 

Welke taken voer je uit? 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de algemene leiding van de bouwprojecten gedurende het 
hele proces, ook na de oplevering, zowel qua uitvoering als qua budget. 

Daarbij houd je rekening met de wensen van de klant, bouwvoorschriften, levensduur, bruikbaarheid van 
het pand op lange termijn en dit o.a. door intelligente modulatie, materiaalgebruik, werkmethodiek en 
schaalvoordeel. Je staat in nauw contact met klanten, architecten, aannemers en onderaannemers. 

Daarnaast sta je in voor de coördinatie van de uitvoering op de werf, bijwonen van werfvergaderingen, 
actief meezoeken naar bouwkundige oplossingen en goedkeuren van vorderingsstaten van aannemers. 

Je zal vooral werkzaam zijn in de omgeving van Breda en je kan projecten in binnen- en buitenland 
toegewezen krijgen. 

 
G E Ï N T E R E S S E E R D ?  

Voel jij je aangesproken? Stuur je CV en motivatiebrief dan ter attentie van Anniek Elens 
naar hr@mgrealestate.eu 


