QUAWONEN zoekt een

QuaWonen zoekt een Projectleider renovatie en verduurzaming
Pak jij de kans om bij een ambitieuze corporatie aan de slag te gaan als projectleider?
Als projectleider ligt jouw focus op renovatie en verduurzaming van ons woningbezit. Meer dan
drieduizend woningen worden de komende jaren verduurzaamd, en hiervoor zoeken wij een
projectleider met kennis van zaken.
Wat ga je doen?
Je stuurt op kwaliteit, planning en budget tijdens alle uitvoeringsfases. Met de geselecteerde
aannemers werk je doorgaans in bouwteamverband gelijktijdig aan meerdere projecten. Je
coördineert daarbij het gehele in- en externe proces. Je zorgt in het voortraject dat alle
noodzakelijke onderzoeken tijdig zijn verricht en beoordeelt met kritisch oog de
renovatievoorstellen van de aannemer. Je zorgt vervolgens voor snelle besluitvorming MT en
samen met de bewonersbegeleider voor instemming van de bewoners. Tijdens de uitvoering zelf
houdt onze opzichter toezicht en stuur jij bij waar nodig.
Wat breng je mee?
Je :










hebt (minimaal) een afgeronde opleiding op HBO niveau (bouwkunde)
hebt een aanvullende opleiding op het gebied van projectmanagement gevolgd
hebt ruime ervaring hebt in een gelijksoortige functie (bij voorkeur bij een corporatie of in
de bouw)
hebt ruime kennis van en ervaring met bouwprocessen, bouwtechniek, uitvoering en
bouwregelgeving
hebt kennis van regisserend opdrachtgeverschap en aanbestedingsprocedures
hebt kennis van duurzame installatietechniek
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht
bent iemand die graag organiseert, zaken oppakt, begeleidt en afmaakt
bent resultaat- en klantgericht, flexibel en op ontwikkeling gericht

Werken bij QuaWonen
Werken bij QuaWonen betekent werken in een ambitieuze organisatie met indrukwekkende
nieuwbouw- en renovatieprojecten. QuaWonen is stevig lokaal verankerd en werkt nauw samen
met huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. De organisatie heeft een open,
informele en op ontwikkeling gerichte cultuur waar je volop kansen krijgt verantwoordelijkheid te
nemen en mede richting aan je functie te geven.
Als projectleider ben je werkzaam binnen het team Ontwikkeling van de afdeling Vastgoed. Het
team kent 5 projectleiders.
Wat je mag verwachten
We kennen uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld op
niveau K.
Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer, functiegerichte opleidingen, persoonlijk
loopbaanbudget en toegang tot onze online leeromgeving.
Je kan gebruik maken van onze regeling bedrijfsfitness, deelname aan loopbaanworkshops, in- en
externe stagemogelijkheden.
Hiernaast kennen we flexibele werktijden en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te ruilen zoals
de aankoop van extra verlofuren.

Als je op deze boeiende functie wilt reageren mail dan je motivatie en CV naar
vacature@quawonen.com ter attentie van Marc Schutgens, Manager Vastgoed.
Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie over de functie (088-7996649).
Meer informatie over QuaWonen kun je vinden op www.quawonen.com
De sluitingstermijn is 20 september 2019. De eerste gesprekken vinden plaats in week 39.

