
 
 

 
 
Ben je net klaar met je studie Bouwkunde of ben jij toe aan een volgende stap in je loopbaan als 
projectleider? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou! 
 
De komende jaren investeren we in het verbeteren en energiezuinig maken van ons woningbezit. Een 
ambitieus plan waar we met elkaar voor gaan. Binnen de afdeling Vastgoed is het team Planmatig 
Onderhoud en Investeringen verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten.   
 

(junior) projectleider planmatig onderhoud (36 uur) 
Samenwerken | Plannen en organiseren | Voortgangsbewaking  

 
 
Wat je gaat doen 
Als (junior) projectleider heb je een belangrijke coördinerende rol bij het begroten, voorbereiden, 
uitvoeren en de nazorg van diverse projecten. Onder begeleiding van je teamleider en/of naaste 
collega’s werk je aan projecten en leer je steeds beter hoe je een project optimaal organiseert. Samen 
met ons ga je meegroeien in de organisatie en jezelf ontwikkelen in een uitdagende functie. 

Je stemt af met collega’s en zoekt actief de samenwerking met onderhoudspartners. Je houdt hen op 
de hoogte, lost eventuele problemen op, maakt ze bespreekbaar en zoekt regelmatig afstemming. Je 
werkt nauw samen met opdrachtnemers en stuurt de werkzaamheden vanuit het project aan. 
Verbeteringen signaleer je tijdens het proces en voert deze waar mogelijk gelijk door.  
 
Hoe beter jij het project organiseert en afstemt met de juiste mensen, hoe succesvoller het 
onderhoud verloopt. Uiteindelijk zorg je er met elkaar voor dat ons bezit er goed onderhouden bijstaat 
en onze bewoners tevreden zijn. Want daar doen we het natuurlijk voor.   
 
Dit kan jij 
We zijn op zoek naar een kundige vrouw of man met een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van 
bouwkunde met affiniteit voor technische(duurzame) installaties. Je denkt vanuit mogelijkheden en  
handelt pro actief. Je kan makkelijk schakelen en bewaakt het overzicht. 

Je bent bekend met calculeren, hebt organisatietalent en weet de voortgang goed te bewaken. Het 
afstemmen met de samenwerkingspartners over aanpak en kwaliteit gaat je goed af.  
Je inspireert en zoekt verbinding met collega’s en marktpartijen. Daarvoor beschik je over goede 
communicatieve vaardigheden.  
 
Ons aanbod 
Je maakt deel uit van het team planmatig onderhoud en investeringen. Het team bestaat uit 9 
medewerkers. Samen met je leidinggevende maak je een intern- en extern opleidingsplan. Daarnaast 
word je begeleid door één of meerdere buddy’s, en krijg je tevens  de gelegenheid ervaring op te doen 
bij onderhoudspartners. Kortom, een fijne en uitdagende functie waar je veel ervaring en kennis op 
kan doen bij een organisatie die volop in ontwikkeling is.  
 
Uiteraard ontvang je voor het uitvoeren van je werkzaamheden een laptop en een mobiel.  Indien je 
wilt thuiswerken behoort dit tot de mogelijkheden. En voor je persoonlijke ontwikkeling heb je een 
eigen opleidingsbudget.  

Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten, schaal I. Afhankelijk van je kennis en 
ervaring bieden we je een bruto maandsalaris tussen € 3.436 en € 4.772.  

 



 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sybren Lijzenga, teamleider 
Planmatig Onderhoud en Investeringen. Hij is te bereiken op telefoonnummer  
06 - 12 50 51 77. 
Ontvang je graag het volledige functieprofiel? Dan kun je een e-mail sturen naar 
p&o@dehuismeesters.nl. 
Kijk op onze website voor meer informatie over De Huismeesters: 
www.dehuismeesters.nl. 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wil je solliciteren? E-mail dan je CV en motivatiebrief naar 
solliciteren@dehuismeesters.nl.  

Als we een match zien, nemen we gelijk contact met je op! 
 
 
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 
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