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Functieprofiel jr. projectmanager / consultant  
The Stadium Consultancy B.V. 
 
Als projectmanager en consultant ben je verantwoordelijk voor de realisatie van 
vastgoedprojecten en adviestrajecten voor de sport- en leisure sector. Je bent het 
aanspreekpunt, de partner en vertrouwenspersoon van onze opdrachtgevers in 
binnen- en buitenland.  Je stuurt niet alleen het proces aan maar bent daarnaast 
ook in staat om inhoudelijk de opdrachtgever te adviseren ten aanzien van 
strategische huisvestingstrajecten. Je leidt en managet deze projecten van start 
tot en met oplevering.  Je bent in staat de belangen en afwegingen van onze 
opdrachtgevers te doorgronden. Je bent de spil in het project waar de 
opdrachtgever op kan bouwen. 
 
Wij bieden een uitdagende, dynamische en inspirerende werkomgeving in de sport- 
en leisure sector. Je werkt voor betaald voetbalorganisaties, sportclubs- en bonden, 
gemeentes en investeerders in binnen- en buitenland. Je wordt onderdeel van een 
klein maar gedreven team waarin je tegelijkertijd specialist en generalist bent. Naast 
jouw projectmanagement verantwoordelijkheden, bouw je expertise op in de 
planning, realisatie en exploitatie van (voetbal)stadions, arena’s, sportparken en 
leisure centers. Je wordt een autoriteit op het gebied van stadions en sport/leisure 
accommodaties. Jouw leiderschap, inbreng en kennis maken een project succesvol. 
 
Jij bent een teamplayer pur sang, je bent flexibel, taak- en klantgericht en je bent 
niet bang om uitdagingen aan te gaan. Je gaat gestructureerd, resultaat- en 
oplossingsgericht te werk, je bent creatief en kan goed conceptueel denken. Je hebt 
uitstekende communicatie-, presentatie- en sociale vaardigheden. Je kan jezelf goed 
in de (achtergronden van de) eisen en wensen van de opdrachtgever en andere 
stakeholders verplaatsen maar behoudt te allen tijde het overzicht. Je daagt ons en 
onze opdrachtgevers uit om continu het beste uit onszelf te halen. 
 
Overige functie eisen: 
 

• Afgeronde relevante HBO (bachelor) of academische (master) opleiding 
(bijvoorbeeld Bouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek of 
Construction Management & Engineering); 

• Goede kennis van de principes van proces- en projectmanagement, 
aanbestedingsvormen, programma’s van eisen en financiële haalbaarheid; 

• Softwarekennis: MS Office, AutoCad, Sketchup, Adobe 
Photoshop/Illustrator/InDesign. Kennis van BIM 360 / Revit is een pré,  
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• Vloeiend in Nederlands en Engels in woord en geschrift, spreekvaardigheid in 
Italiaans, Spaans of Frans is een pré; 

• Rijbewijs B, bereidheid tot reizen; 
 
 
Interesse?  
 
Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae (beiden in het Engels) naar 
b.veenbrink@stadiumconsultancy.com. Voor nadere informatie kun je contact 
opnemen met Ben Veenbrink op 085-8772098. 
 
 


