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Hypsos bedenkt, ontwerpt en voert (internationale) projecten uit, o.a. voor beurzen, musea en retail. Op het 

gebied van interieur realiseren we kantoorinrichting, displays, museuminrichting, brand experiences en 

winkelinrichting. Op het gebied van interieurbouw richt Hypsos brand experiences in, musea, kantoren en 

thuisbioscopen en geluidsstudios.  

 

Wij zoeken momenteel een:   

junior projectmanager afbouw 

 
Functieomschrijving:  

Voor de afbouw van thuisbioscopen en geluidsstudios zijn wij op zoek naar een junior projectmanager afbouw. 

Deze opdrachten voeren we uit voor Mutrox. Jij zorgt ervoor dat de voorman/ploegleider goed beslagen ten ijs 

komt bij klanten, zodat een project goed wordt opgeleverd en volgens planning wordt uitgevoerd. Je bent 

verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden. Denk daarbij aan het plannen van werkzaamheden, 

het beoordelen en opvragen van offertes of het maken van budgetten en kostprijscalculaties. Daarnaast overleg 

je met leveranciers, uit en breng je verbeteringen aan producten aan om er steeds voor te zorgen dat een zeer 

hoogwaardig product naar alle tevredenheid wordt opgeleverd in een zo kort mogelijk tijdsbestek. In deze 

gevarieerde en veelzijdige baan ben je dus een schakel tussen projectleider, het bouwteam en leveranciers. 

 

Wat je doet: 

• Start: vertaalt werktekening, calculatie en offerte naar informatie voor het afbouwteam 

• Zorgt voor werkvoorbereiding, inkoop en bewaakt alle projectkosten 

• Aansturing tekenaar en controle werktekeningen 

• Leidt het meer/minderwerk traject en de facturatie in goede banen. 

• Uitvoering: stuurt productie en montage aan van eigen personeel en onderaannemers. Levert op aan de 

opdrachtgever en stuur de uitvoering van de opleverpunten aan. 

• Communicatie: je bent het eerste aanspreekpunt van de klant en andere betrokken partijen. 

• Bijwonen van bouwvergaderingen   

Wat vragen we van je: 

In deze veelzijdige functie moet je goed kunnen samenwerken met andere mensen die bij een project betrokken 

zijn, zowel intern als extern. We zoeken een daarom echte teamplayer. Je neemt initiatief en krijgt dingen 

gedaan;  je bent in staat om bindende afspraken te maken met opdrachtgevers. Je bent sterk in het maken van 

planningen, meedenken in oplossingen en het bieden van alternatieven. Daarnaast heb je affiniteit met het 

bepalen van (bouw-)kosten. 

. Je hebt kennis/ervaring in interieurbouw / afbouw (lezen calculatie, maken bestek, materialen, constructies) 

. Goede kennis en ervaring van geautomatiseerde kantoorsystemen, erp/projectsystemen 

  

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en passend bij de zwaarte van de functie. Overige 

arbeidsvoorwaarden volgens CAO Standbouw. Daarbovenop investeert Hypsos in jouw professionele en 

persoonlijke ontwikkeling door training en opleiding. 

Solliciteren: 

. CV toesturen - Als je solliciteert, stuur dan een korte brief in gewoon Nederlands over wie je bent en waarom je 

bij Hypsos wilt komen werken. En uiteraard willen we weten aan welke soortgelijke projecten je al hebt gewerkt 

en wat daarin jouw verantwoordelijkheid/taak was. Stuur je brief, foto en CV naar Ingrid Schat, info@hypsos.com.  

. Op onze website vind je voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken.  

 

Liever eerst langskomen? Als je denkt geschikt te zijn en je bent oprecht geïnteresseerd, mag je ook 

spontaan bij ons langskomen voor een rondleiding door ons bedrijf en uitleg over de functie.  
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