PROJECT MANAGER /
ARCHITECT
Graziosi Progetti zoekt een project manager / architect !
Graziosi Progetti is een daadkrachtig en origineel creatief bureau voor interieurontwerp en architectuur, gevestigd in Den Haag. Wij leveren
tailormade ontwerpen voor zowel het zakelijke als het particuliere topsegment van de markt. Onze projecten zijn een succesvol resultaat
van een intensief samenspel met de opdrachtgever gecombineerd met de randvoorwaarden van de context en onze eigen signatuur.
Wij zijn werkzaam op het gebied van transformatie van winkels en kantoorpanden en particuliere woningen. In de Retail sector werken we
ook aan internationale opdrachten.
Kijk op www.graziosi-progetti.nl voor meer informatie over ons en voor een selectie van projecten waar je aan zult bijdragen.
Wij zijn per direct op zoek naar een collega die bewezen ervaring en plezier heeft in het optreden als intermediair (liaison) tussen alle
betrokkenen in het hele proces.
De vertaling van conceptontwerpen naar de daadwerkelijke realisatie van kwalitatief hoogwaardige projecten. Je maakt aan de voorkant
zowel de offertes als een optimale planning. Daarna ben je actief betrokken bij het begeleiden van de gehele ontwerp- en bouwfase. Ook
ben je een adviserende sparringpartner voor de collega’s. En werk je intensief samen met Nina Graziosi.
Als spin in het web ben je zowel assertief als diplomatiek. Je kunt op het juiste moment onderhandelen of bemiddelen, waarbij je zowel
de belangen van het ontwerp en het werk van de interne collega’s, als ook de wensen en belangen van de opdrachtgevers, adviseurs en
aannemers goed in het oog houdt.
JOUW FUNCTIE:
•
Je coördineert de vertaling van een (schets)ontwerp naar werkelijkheid, en controleert daarbij alle betrokkenen;
•
Je begeleidt het interne team en coördineert de dagelijkse gang van zaken;
•
Je maakt en bewaakt offertes, kostenramingen en planningen;
•
Je fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgevers binnen projecten;
•
Je verzorgt de Directievoering binnen een project;
•
Je werkt zelfstandig (deel)ontwerpen uit;
•
Je kunt zelfstandig technische tekeningen maken en verder uitwerken;
WIJ VRAGEN:
•
Een bouwkundige achtergrond op TU of HBO niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
•
Passie voor interieur- en architectuur en techniek;
•
Goede beheersing van Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid is een vereiste voor deze functie;
•
Flexibiliteit en pro activiteit
•
Goede sociale vaardigheden en humor
•
Een echte teamspeler
•
Stressbestendigheid: je weet overzicht te houden onder tijdsdruk.
•
Bezit van Rijbewijs B
•
Vaardigheid met Vectorworks (2D) en Sketchup (3D) is een pré.
WIJ BIEDEN:
•
•
•
•
•

Een inspirerende omgeving met hoogwaardige projecten met leuke collega’s.
Een bijzondere locatie in het rijksmonument Nirwana in Den Haag dat op loopafstand ligt van het Centraal station en het 		
winkelgebied van de Hoytemastraat.
Marktconforme arbeidsvoorwaarden incl. pensioen en reiskostenvergoeding
Bij voorkeur een full time dienstverband van 40u per week.
Ruimte om te groeien en een budget voor persoonlijke ontwikkeling.

SOLLICITEREN:
Je motivatiebrief voorzien van CV, pasfoto en voorbeelden uit je portfolio kun je tot 1 maart 2022 mailen aan vacatures@graziosi-progetti.nl.

