WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature projectmanager ontwikkeling nieuwbouw & renovatie
36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je houdt je bezig met de concept-/planontwikkeling, bouwvoorbereiding en uitvoering van onze grote
complexmatige renovaties en nieuwbouwprojecten. Je bent verantwoordelijk voor het binnen het budget realiseren. Je bent hierbij hèt gezicht van Bo-Ex, van ontwikkeling tot aan de nazorgfase, het verkrijgen van subsidies en het (laten) verzorgen van financiële- en voortgangsrapportages.
Je levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de afdeling, zowel in termen van technische,
maatschappelijke als financiële aspecten.
Je speelt in op vernieuwde regelgeving en innovaties, waarbij (basis)kennis op het gebied van de energietransitie en/of circularisering een belangrijk onderdeel van je werk uitmaakt.
Je bent verantwoordelijk voor het proces en stuurt diverse teams aan die waarde toevoegen aan het
eindresultaat.

WIJ BIEDEN

maximaal € 6.661,Een bruto salaris p/m - 36 uur
Schaal M

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je hebt brede bouwkundige en/of installatietechnische kennis op minimaal HBO/WOniveau en ruime ervaring met projectmanagement van renovatie- en nieuwbouwprojecten.

De caoUitgebreide arbeidsvoorEen fitness abonnement
woondiensten is op
waarden, zoals individueel
kun je fiscaal laten
ons van toepassing. loopbaanbudget, pensioenregeverrekenen met je
ling en reiskostenvergoeding.
brutoloon.

Je weet innovaties in de juiste context te
plaatsen en hebt een klantgerichte en kritische
instelling, waarbij de belangen van Bo-Ex direct
worden meegewogen.

Je kan goed samenwerken met collega’s en
relaties op alle niveaus. Daarnaast ben je initiatiefrijk, analytisch en voel je je als een vis in het
water in zelf-samengestelde teams.

Jouw kennis van relevante wet- en regelgeving
is up to date.

Je bent ondernemend en creatief, een goede
onderhandelaar en weet te schakelen met
verschillende belanghebbenden.

Je bent zakelijk ingesteld, resultaatgericht en
beschikt over organisatiesensitiviteit.

Je weet op een heldere en transparante wijze
strak te sturen op het halen van doelstellingen.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 22 november
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Ron van den Heuvel
Manager Vastgoed
06 20 36 91 57

