Projectmanager
Functiebeschrijving
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen. Elke dag opnieuw.
In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar ook in het avontuurlijke ZOO
Planckendael en ZOO Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met
prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe
Elisabeth Center Antwerp, concertzaal & congrescenter.
Om dit alles te realiseren bouwt, verbouwt en renoveert de KMDA voortdurend. Als dynamische, klantgerichte organisatie met
bijzondere aandacht voor dierenwelzijn, zijn voortdurend kleine en grote aanpassingen nodig aan onze faciliteiten
(dierenverblijven, technieken, restaurants e.d.). In de nabije toekomst plannen we in Antwerpen projecten voor grote zoogdieren
en in Planckendael nieuwe kantoorruimten, een volledig nieuw Europees continent, een groter restaurant en nieuwe
speelinfrastructuur. Daarvoor hebben we gedreven projectmanagers nodig.

Functie
▪

Je werkt nauw samen met de collega’s van het eigen operationele departement en de interne opdrachtgevers.

▪

Je assisteert de opdrachtgever in de opmaak van een helder ontwerpprogramma en zoekt naar geschikte leveranciers
om een project binnen de gestelde deadline en binnen budget op te leveren. Je houdt hierbij rekening met de life cycle
cost van het project.

▪

Je zoekt naar externe geschikte partijen op bepaalde opdrachten voor de KMDA uit te voeren. Je vraagt offertes op. Je
analyseert de prijszetting. Je adviseert naar de Operationeel Directeur. Je begeleidt de externe firma’s op het terrein.

▪

Je volgt intern de werf van het project op en voert de interne communicatie hierover, zodat alle stakeholders op de
hoogte blijven.

▪

Je bewaakt het budget van het project en doet voorstellen voor verbeteringen en besparingen.

▪

Je doet dit voor zowel Zoo Antwerpen als Zoo Planckendael.

Profiel
▪

Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie en een sterke technische achtergrond.

▪

Je hebt ervaring in het leiden van (technische) projecten.

▪

Je beschikt over technische kennis met betrekking tot de bouwkundige en technische aspecten van nieuwbouw en
renovatie.

▪

Je bent bereid je te verplaatsen tussen beide parken (Zoo Antwerpen en Planckendael).

Aanbod
▪

Je werkt voltijds met een contract onbepaalde duur.

▪

Je werkt in een aangename omgeving, met een informele bedrijfscultuur.

▪

Je werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

▪

Je kan ’s middags genieten van een warme maaltijd in onze restaurants of een wandeling in onze parken.

▪

Naast loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, bedrijfswagen, laptop, gsm) krijg je
een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met betrekking tot het bezoeken van andere dier-/pretparken.

Solliciteren
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet CV en motivatiebrief bij te voegen.

