
 

 

VACATURE 

ADVISEUR GEBOUWEN / PROJECTMANAGER INSTALLATIES 

 
Over Groenewout 

Groenewout is een vooraanstaand  logistiek adviesbureau dat zich richt op het 

ontwikkelen en implementeren van logistieke en supply chain operaties. Onze 

klanten variëren van middelgrote bedrijven tot multinationals. Het werkterrein 

is Europa, waarbij een belangrijk deel van de opdrachten gerelateerd is aan de 

Benelux. Ons kantoor is gevestigd in Breda. Voor ons werkveld en referenties 

verwijzen we je graag naar onze website www.groenewout.com.  

 

Adviseur gebouwen / Projectmanager Installaties 

Groenewout biedt je de unieke mogelijkheid om het gehele proces te doorlopen 

van ontwerp tot aan de opstart van een Europees logistieke operatie. Binnen 

deze projecten heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Hierbij is afwisseling gegarandeerd, doordat je in verschillende bedrijven en 

branches werkzaam bent. Je kennisontwikkeling is geborgd door collega’s, die 

gezamenlijk meer dan 150 jaar ervaring hebben op het gebied van logistiek en 

supply chains. Zij hebben een achtergrond die varieert van wiskunde, 

technische bedrijfskunde, logistiek tot aan bouwkunde. Het salarisniveau en 

arbeidsvoorwaardenpakket zijn in lijn met de functie met onder meer een 

winstdeling en bonusregeling. 

 

Taken 

Je bent direct betrokken bij het ontwerp en realisatie van (Europese) 

distributiecentra en fulfillment centra, bij nationaal en internationaal 

gerenommeerde bedrijven. Je maakt specificaties met de opdrachtgever, 

waarbij je hem adviseert over de juiste keuzes. Met je financiële en technische 

expertise schuif je aan bij de onderhandelingen met een projectontwikkelaar. 

Tijdens de gebouwrealisatie monitor je de projectontwikkelaar of aannemer, 

zodat onze opdrachtgever de kwaliteit krijgt conform de afgesproken planning.  

 

Binnen ons kantoor word je ook betrokken bij logistieke studies, waarbij je 

vanuit het gebouwperspectief meedenkt over de interne logistieke lay-out. 

Binnen zo’n team ben je verantwoordelijk dat de gebouwtechniek in lijn is met 

de logistieke inrichtingsplannen zodat bijvoorbeeld sprinklers, verlichting en 

vloerbelasting en het logistieke stellingen plan optimaal op elkaar zijn 

afgestemd. 

 

Vereisten 

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een enthousiaste kandidaat met een 

elektrotechnische en/of installatietechnische achtergrond op universitair of 

HBO niveau, maar kandidaten met achtergrond op het gebied van bouwkunde 

of constructie nodigen we ook uit te reageren.  

 

Je hebt enkele jaren ervaring als multidisciplinaire projectleider in de bouw of 

als ontwerper/engineer bij een ingenieursbureau. Projectmanagement is je 

tweede natuur.  

http://www.groenewout.com/
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Werkervaring in logistieke en/of productie gebouwen is natuurlijk een 

duidelijke pre, maar ook zonder deze ervaring nodigen wij kandidaten uit om 

te reageren.  

Vanwege onze internationale opdrachtgevers beschik je over een uitstekende 

schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als 

Engels, die je uiteraard met de nodige overtuigingskracht ten toon spreidt. 

Goede beheersing van de Duitse taal is een pre. Een professionele commerciële 

instelling is onontbeerlijk. 

 

Interesse?  

Wil je meer weten over deze functie, neem contact op met Mari van Kuijk, 

Managing Consultant & Partner, tel.nr. +31 76 - 533 04 40.  

 

Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur je CV en motivatie naar: 

Groenewout B.V.  

T.a.v. Inge Tunderman  

mail@groenewout.com 

https://www.groenewout.nl/medewerker/mari-van-kuijk/
mailto:mail@groenewout.com

