Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal advies-, ingenieurs- en
projectmanagementbureau en bestaat al sinds 1881. Met circa 6.000 collega’s leveren wij
diensten op het gebied van gebouwen, energie, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem,
mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen.
Royal HaskoningDHV heeft in België vestigingen in Mechelen en Namen. Deze vacature is
voor een functie op het kantoor in Mechelen.
Royal HaskoningDHV België zoekt een ervaren Projectmanager in het werkveld Healthcare
met ondernemerschap, teamgeest, drive en flexibele instelling. Hij of zij zal het
Healthcareteam in België en Nederland ondersteunen in de ziekenhuisprojecten en door
middel van pro-actieve business development, het klantenportfolio in Belgie helpen uit te
bouwen.

Ervaren Projectmanager Healthcare
Functieomschrijving
•

•

•
•

•

•

Als Projectmanager Healthcare heb je ervaring op het gebied ziekenhuisontwerp in de
gezondheidszorgsector. Je bouwt je expertise met betrekking tot Healthcare uit in de
Belgische adviesgroep en wisselt ervaring uit met collega’s binnen onze business line
‘Industry en Buildings’ en adviesgroep Healthcare in Nederland.
Je bouwt je kennis verder op door als verantwoordelijk Project Manager de huidige
Healthcare projecten in België te coördineren. Deze Healthcare projecten houden
onder meer in het in teamverband vervaardigen van volledige ontwerpopdrachten,
ontwerp coördinatie en uitvoeringstoezicht.
Je bent voor Royal HaskoningDHV in België het aanspreekpunt de inhoudelijke
coördinatie en aansturing van gezondheidszorgprojecten en de ‘linking-pin’ naar de
adviesgroep Healthcare in Nederland.
In samenwerking met het team business development Healthcare, draag je bij aan het
verwerven van een sterke marktpositie in België. Het is de (groei) ambitie van Royal
HaskoningDHV om een dominantie positie in België te verwerven op gebied van
Healthcare design & engineering.
Als Projectmanager Healthcare beheer je complexe ziekenhuisprojecten, bouwt daarbij
een klantrelatie op met onze opdrachtgevers en onderhoud deze. Deze opdrachtgevers
zijn hoofdzakelijk ziekenhuizen en in enkele gevallen andere adviesbureaus,
architecten of engineers.
Het projectenportfolio bestaat uit:
o Ontwerp en advisering van de disciplines speciale technieken, stabiliteit,
functionele architectuur en ontwerpcoördinatie.
o Project management en werftoezicht.
o …
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Je bent technisch gedreven, proactief, ondernemend, pragmatisch en resultaatgericht.
Het uitvoeren van internationale projecten behoort tot de mogelijkheden en staat open
voor projecten die zich buiten de comfort zone bevinden.
Je bent flexibel, toegewijd en professioneel, waardoor je zelfstandig en in projectteams
optimaal tot ontplooiing komt.
Je bent vertrouwd met het managen van ontwerptrajecten van complexe Healthcare
projecten.
Je hebt ervaring met project-initiatie, ontwerp, aanbesteding- en contractvormen en
realisatie van Healthcare projecten.
Je hebt ervaring met het aansturen van het ontwerp en berekening van hvac- en
elektrische installaties in overleg met de klant, architect en collega ingenieurs.
Een goede basiskennis in speciale technieken (MEP) en integrale ontwerp coördinatie
is vereist.
Je volgt de technologische- en markt ontwikkelingen binnen je vakgebied.
Je overlegt met verschillende disciplines om gecoördineerde resultaten te kunnen
garanderen.
Je denkt integraal om zo het ontwerp van de technische installaties te realiseren in het
architecturale concept van gebouwen binnen het domein Building Engineering.
Je hebt aantoonbare ervaring in proactieve Business development bij zowel bestaande
klanten als ook nieuwe klanten.
Het hebben van een netwerk in de Belgische Healthcare sector is een pre.
Je hebt een gedegen kennis van Nederlands, Frans en Engels.
Je hebt een master diploma in ingenieurswetenschappen (industrieel of burgerlijk
ingenieur werktuigkunde of bouwkunde) of gelijkwaardig
Je hebt minstens 10 jaar relevante werkervaring bij een adviesbureau, aannemer
en/of zorginstelling.

Aanbod:
•
•
•
•

Royal HaskoningDHV is een onderneming met een internationale dimensie die
investeert in zijn medewerkers
Een collegiaal team van experten
Een directe inzet in uitdagende projecten
Een aantrekkelijk salarispakket waarbij groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, gsm en laptop onderdeel van zijn

Interesse: contacteer
Eduard Boonstra, Director International Business Development
Eduard.boonstra@rhdhv.com +31 6 125 20 849
Ruben Peeters, Business Development Healthcare
Ruben.peeters@rhdvh.com +31 6 51450578
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Tom Van Den Noortgaete, Directeur Adviesgroep België
tom.van.den.noortgaete@rhdhv.com
+32 (0)494 84 72 14

