
Persbericht: Sweco benoemt Hans Spit tot projectmanager Bouw
Per 1 oktober is Hans Spit bij Sweco gestart als projectmanager Bouw. Hans heeft ruime ervaring als projectleider. Hij heeft
gewerkt voor architectenbureaus, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en zorginstellingen en hield zich bezig met het
realiseren van centrumplannen, multifunctionele centra, utiliteitsgebouwen, scholen, woningen, zorggebouwen.

Na zijn opleiding MTS Bouwkunde en Bouwkundig Tekenaar volgde Hans een opleiding tot projectleider aan het Hoger Technisch Instituut. Na
een aantal aanvullende cursussen begon hij als bouwkundig tekenaar bij Talma, nu Woon Friesland. Niet lang daarna startte hij als assistent
projectleider bij Inbo Architecten. Sindsdien werkte hij bij verschillende werkgevers, onder andere als projectmanager. Zijn laatste functie was
bij Rijndam Revalidatie, waar hij werkte aan twee grote projecten in de zorgsector.

VERSTERKING AFDELING BOUW
“Ik ben erg blij met de komst van Hans. Hij is een welkome versterking van de afdeling Bouw”, vertelt Martijn Cosijn, afdelingshoofd Bouw bij
Sweco. “Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement, vooral ook in de cure & care-sector. Met deze kennis en
ervaring ben ik ervan overtuigd dat Hans een belangrijke aanvulling zal zijn voor het team Innovatieve Contacten.”

PASSIE VOOR PROJECTMANAGEMENT
“Samenwerken in een team, zowel intern als extern, is het leukste en meest inspirerende dat er is”, vertelt Hans. “Ik heb ontzettend veel zin in
deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en opdrachtgevers fantastische en duurzame projecten te realiseren. Ik
heb er vertrouwen in dat ik bij Sweco en samen met de klant mijn passie en enthousiasme voor projectmanagement verder kan uitbouwen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Michèle Buis, +31 88 8115502, michele.buis@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7
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