WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature senior projectmedewerker
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Samen met 2 andere collega’s ondersteun je het team Vastgoed. Je houdt het overzicht over de complete financiële, administratieve en contractuele aspecten bij onze nieuwbouw- en onderhoudsprojecten.

Je informeert onze projectmanagers, -leiders en vastgoedcontroller. Omdat je altijd weet in welke fase
de projecten zich bevinden, weet je ook wat er geregeld moet worden.

Je coacht en motiveert jouw team projectondersteuning, signaleert vroegtijdig knelpunten en verhelpt
deze proactief.

Je houdt onze software systemen Dynamics Empire en Docstream op orde.

WIJ BIEDEN

max. € 3.436, Een bruto salaris p/m - 36 uur.

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals individueel
loopbaanbudget, pensioen
en reiskostenvergoeding.

Een fitness abonnement
kun je fiscaal laten
verrekenen met je
brutoloon.

Je bent een uitstekende planner, werkt accuraat en kunt je collega’s goed helpen bij het
maken van hun planningen.

Je weet jouw invloed op een sympathieke wijze
uit te oefenen, want je bent communicatief
sterk.

Je ziet het direct als er dingen spaak lopen in
het proces en zet dan in op verbeteringen.

Je werkt graag samen om tot het beste resultaat voor onze huurders te komen.

MBO-4 werk- en denkniveau..

Je hebt ervaring als projectplanner, projectmedewerker of in een soortgelijke functie en met
administratieve programma’s.

Goed is niet goed genoeg, daarom wil jij jezelf
(en de afdeling) continu verbeteren en verder
ontwikkelen.

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 15 november
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Ron van den Heuvel
Manager Vastgoed
06 20 36 91 5 7

