
 
 

Wij zoeken voor BMV een Projectdirecteur. Wil je meegroeien met de organisatie en werken 
aan uitdagende projecten dan willen Human Builders en BMV graag kennis maken en samen de 
mogelijkheden gaan bekijken.   

 

Wat ga je doen 
Als Projectdirecteur geef je leiding aan de projectorganisatie die voor ASML verantwoordelijk is voor 
de bouw van kantoren (34.500 m2), een logistiekcentrum en cleanrooms (50.206 m2) met een totale 
bouwsom van € 239 mln. Je stuurt plus minus 150 tot 400 medewerkers en extern bouwpartners en 
adviseurs aan.  
Vanaf de ontwerpfase tot en met oplevering ben je betrokken en weet je te laveren tussen de eisen en 
wensen van ASML en de uitvoerbaarheid van het project. Hierbij is een heldere visie op 
procesmanagement van groot belang. Je signaleert tijdig knelpunten in een project en komt met 
adequate oplossingen ook als deze niet voor het oprapen liggen.  
Je draagt zorg voor het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van werkzaamheden. Je maakt 
strategisch weloverwogen keuzes met betrekking tot de inkoop. Het afstemmen van ontwerp en 
uitvoeringsprocessen (intern en extern) zijn leidend voor het succes. Je weet op directieniveau een 
goede relatie met ASML op te bouwen.  Uiteindelijk ben je ervoor verantwoordelijk dat de projecten op 
tijd en binnen budget worden opgeleverd en rapporteer je intern aan de directie van BMV en extern 
aan de stuurgroep.  
 
Wie ben je? 
Wij zoeken een leider die authentiek is en mensen met elkaar weet te verbinden. Je creëert een 
veilige werkomgeving en door de wijze waarop jij jouw rol invult, ontstaat er betrokkenheid, focus en 
vertrouwen. Je bent helder in jouw verwachtingen naar anderen toe en weet deze goed te borgen. Je 
zorgt ervoor dat medewerkers en overige partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Verder neem je 
solide beslissingen en krijg je medewerkers en stakeholders mee door een positieve, krachtige en 
betrouwbare indruk die je maakt. 
Onze ideale kandidaat is betrokken en heeft een ruime ervaring en inhoudelijke kennis op het vlak van 
utiliteitsbouwprojecten.  
 
Wat is vereist? 

 Je werkt en denkt op HBO / WO-niveau; 

 Afgeronde HBO-opleiding bouwkunde en/of Bouwtechnische bedrijfskunde; 

 Minimaal 15 jaar relevante werkervaring op het gebied van utiliteitsbouw (multidisciplinair); 

 Gedegen kennis en ervaring met het leiden van een grote projectorganisatie; 

 Bij voorkeur woonachtig in de omgeving Eindhoven. 
 
Wat bieden we? 
Bij BMV start je direct op een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van werkervaring 
en leeftijd en zal liggen tussen € 100.000,- en € 125.000,- bruto per jaar. BMV hanteert de cao Bouw 
& Infra. Daarnaast biedt BMV natuurlijk ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. auto 
van de zaak en een goede pensioenregeling.  
 
Welk perspectief hebben we voor jou? 
BMV heeft de komende jaren opdracht voor de bouw van uitdagende projecten voor ASML. Het 
onderhouden van een duurzame relatie en het blijven leveren van hoogstaande kwaliteit is leidend. 
Het is aan jou om de relatie, continuïteit in projecten en de klanttevredenheid verder te bouwen. Je 
krijgt veel vrijheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheid om jouw functie op niveau te bekleden.  
BMV staat verder aan de vooravond van een aanpassing in de structuur van de organisatie. Hier kun 
jij mede invulling aan geven.  Dat betekent o.a. dat je naast de projectorganisatie ASML ook jouw 
toegevoegde waarde op strategisch niveau laat zien voor de totale organisatie. Samen met collega’s 
blijven werken aan een kwalitatieve en stabiele organisatie met oog voor samenwerking en continuïteit 
is hierbij belangrijk.  
 
Interesse? 
Spreekt bovenstaande functie jou aan? Neem dan gerust contact met ons op. Je bent verzekerd van 
een reactie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chiel van Lieshout van Human 
Builders: 06-12984372. Mailen kan ook: chiel@humanbuilders.nl. De sluitingsdatum is 30 oktober 
2019. 
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