
 
 

 

 

Word jij onze collega Project Manager?  
 

JOIN US! 
 

 

Groep Heylen is een industriële holding met activiteiten in België, Nederland, 

Duitsland en Italië. Zij heeft als doelstelling op innovatieve wijze investeren in 

ondernemingen en logistiek vastgoed. Dat doet ze door steeds te zoeken 

naar een creatieve meerwaarde op architectonisch, ecologisch, 

economisch, maatschappelijk en technologisch gebied. Meer info op 

www.groepheylen.be. 

 

In het kader van onze groei, zijn we op zoek naar M/V 
 

 

Project Manager Semi-industriële gebouwen 
 

Gedreven, resultaatgerichte, sterke onderhandelaar met organisatietalent 

 

 

Je bent eindverantwoordelijk voor bouw- en renovatiewerken van semi-

industriële gebouwen, kantoren, logistieke centra, van A tot Z.  

Dat betekent concreet dat je verantwoordelijk bent voor het gehele project 

vanaf projectdefinitie, de ontwerpfase, uitvoering tot definitieve oplevering. 

Je start met het coördineren van het volledige ontwerp, het opmaken en 

opvolgen van het investeringsbudget en de projectplanning en het 

aansturen van externe partijen. De samenwerking met de klant en de 

architect is cruciaal.  

Daarnaast sta je in voor de volledige aansturing van de uitvoeringsfase o.a. 

het uitwerken van prestatiebestekken, organiseren van offerteaanvragen, 

onderhandeling met en selectie van aannemers, opmaken van contracten, 

maken van prijsafspraken, uitvoeren van de studie van meetstaten en 

plannen, leiden van werfvergaderingen, beheer en bewaking van de 

budgetten, de planning en de kwaliteit, voorlopige en definitieve oplevering 

en projectadministratie, voor- & nacalculatie.  

Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s Project Managers, de Business 

Developers, de externe Architect en het financiële team. 

Je houd je de vinger aan de pols m.b.t. trends en ontwikkelingen, je denkt 

nieuwe concepten uit en legt die voor aan de bedrijfsleider. 

Je rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider. 

http://www.groepheylen.be/


 
 

 

 

Wie zoeken we? 

 

 Master denk- en werkniveau 

 Diploma is ondergeschikt aan ervaring, passie voor bouw en 

projectmanagement is een must! 

 Relevante werkervaring, bij voorkeur m.b.t. de bouw van logistieke 

gebouwen 

 Gedreven, gestructureerde, hands-on, stressbestendige, 

besluitvaardige, resultaat- en oplossingsgerichte teamplayer en 

onderhandelaar met impact en organisatietalent 

 Goede IT-skills en projectmanagement ervaring 

 Proactieve self-starter die zowel individueel als in teamverband kan 

werken 

 Uitstekende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans en Engels 

 

 
Wat bieden we? 

 

De kans om te werken voor een groeiend, dynamisch bedrijf met een 

duidelijke visie waarbij je verantwoordelijkheid krijgt en zelfstandig kan 

werken. 

Vanzelfsprekend gaat dit samen met een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

 
Interesse? 
 

Stuur je CV met korte motivatie naar philippe.deschilder@groepheylen.be. Wij 

behandelen je sollicitatie in alle discretie. 

 

mailto:philippe.deschilder@groepheylen.be

