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Projectleider/Adviseur Sport / infra projecten 
 
Malsen, de adviseur buitenruimte, we houden ons bezig met projecten in de buitenruimte alsmede het 
assetmanagement op groen en civiel gebied het opstellen van beheer- en beleidsplannen en 
projectmanagement. 
 
Malsen Sport en Civiel is gevestigd in Geldermalsen.  
Opdrachtgevers van Malsen zijn gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijs instellingen, 
projectontwikkelaars, retailbedrijven en aannemers.  
 
Voor de kandidaat Projectleider is er de uitdaging om vanuit een hechte 
zelfsturende organisatie met een goed werkaanbod de afdeling “Sport en Civiel ” invulling en eventueel ook 
richting te gaan geven. Een dienstverband, mede risicodragend ondernemen alsook acteren vanuit huis behoren 
hierbij tot de mogelijkheden. 

 
Malsen is gecertificeerd volgens ISO 9001.Momenteel werken we met 8 medewerkers die werkzaam die in een 
grote mate van zelfstandigheid aan projecten werken. 

WAT HOUDT HET WERK IN? 

Het specialisme “Sport en Civiel” wordt tot op heden gevormd uit onderzoekstrajecten en advisering inzake 
buitensportaccommodaties en ontwikkel locatie’s. Het betreft ontwerp, aanleg en beheer. 
Kennis van RAW, rapportagevaardigheden en een HBO werk- en denkniveau zijn gewenst. 

Malsen werkt momenteel met 8 medewerkers aan sport en civiele projecten, 
Op onze website www.malsen.nl zijn onze werkwijze, relaties en producten nader 
beschreven. 

 
Profielschets Projectleider 
Als projectleider/adviseur sport en infra projecten ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en technisch-
inhoudelijke advisering van projecten op het gebied van sportaccommodaties en infra projecten.  
 
Je fungeert als spil in integrale projectvraagstukken die betrekking hebben op het ontwerp, de realisatie en het 
beheer en onderhoud van sportvoorzieningen, golfbanen en recreatieterreinen. Qua projecten kun je onder 
andere denken aan de advisering rondom het ontwerp en de realisatie van kunstgrasvelden, de revitalisering van 
sportparken en de begeleiding van UAV-gc contracten. 
In de functie van projectleider/adviseur stel je beheerplannen op en ben je verantwoordelijk voor bestekken, 
begrotingen en planningen, waaraan je zo nodig ook een inhoudelijke bijdrage levert.  
 
De verschillende werkzaamheden vinden plaats vanaf initiatief tot en met de oplevering en het beheer van de 
diverse sporten infra projecten. Dit betekent dat je voortdurend overleg voert met verschillende stakeholders. 
 
Functie-eisen 

We zijn op zoek naar een gedreven HBO’er (richting Land en Watermanagement, Tuin- en 
Landschapsinrichting of gelijkwaardig) Je hebt Kennis van dan wel affiniteit met vakgebieden cultuurtechniek en 
je ziet het als een uitdaging om in verschillende fases van een project te werken, in opdracht van verschillende 
opdrachtgevers. Je bent een teamspeler, creatief, sportief en leergierig. Verder heb je ervaring met 
ontwerpwerkzaamheden en de RAW en UAV-gc systematiek.  

	
ARBEIDSVOORWAARDEN 

Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een dienstverband op maat. 


