Technisch Manager (eventueel a.i.)
Ben jij de gedreven technisch manager die de taal van onze opdrachtgevers en gebouwgebruikers
spreekt? Kom dan werken bij het leukste technisch adviesbureau van Nederland!
Door een exponentiele groei naar de vraag van technisch managers binnen de afdeling adviseurs van
IBOVA, zijn wij per direct op zoek naar collega’s. Dit kan zowel bij ons in loondienst als op interim
basis.
Heb jij enkele of meerdere jaren werkervaring als technisch manager of projectmanager in de
technische sector en heb je hierin HBO werk en denkniveau? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als technisch manager ben je de regievoerder van al het planmatig onderhoud en ondersteun je
afdeling dagelijks onderhoud met technische zaken die spelen rondom gebouwen. Vaak doe je dit in
overleg met een account/commercieel manager.
Ben jij:
o
o
o
o
o
o
o
o
Kan jij:
o
o

Gedreven en resultaatgericht zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen?
Probleemoplossend?
Besluitvaardig en zelfstandig?
Communicatief vaardig?
Flexibel en proactief?
Stressbestendig?
Onafhankelijk?
Ambitieus?

Communiceren met je opdrachtgever, maar ook zeker met je collega’s, analyseren en zowel
samenwerken als zelfstandig werken?
Professioneel zijn, maar ook met plezier en passie je werk uitvoeren?

Heb jij:
o Een afgeronde opleiding op MBO of HBO niveau richting Werktuigbouwkunde,
Klimaattechniek of Elektrotechniek?
o Enkele of meerdere jaren werkervaring als technisch manager of projectmanager in de
technische sector
o Affiniteit met vastgoed en meerjarenonderhoudsbegrotingen?
o Rijbewijs B
Wil jij:
o
o
o
o

Een goed salaris?
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden?
Werken in een hecht en enthousiast team?
Een professionele uitrusting om je werk goed uit te voeren, zoals een laptop, telefoon en een
auto van de zaak?

Stop dan nu met zoeken en solliciteer bij het meest enthousiaste technisch adviesbureau van
Nederland! Wij zijn een jong en groeiend bedrijf waardoor je alle kans krijgt jezelf te ontplooien en
het bedrijf verder te ontwikkelen. Jij groeit met IBOVA mee!
Stuur je motivatiebrief naar d.oosterling@ibova.nl. Heb je nog vragen over de vacature? Bel dan
gerust naar 078-7370451.

