
  
 
 

Senior projectleider grootonderhoud  
en renovatie (32 - 36 uur per week)

Vacature:

Weet jij alles van complex projectmanagement en bewonerscommunicatie? Kun je snel en goed  
schakelen tussen diverse belangen en staat duurzaamheid hoog bij jou in het vaandel? Dan zijn wij 
mogelijk op zoek naar jou! 

Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie ben je verantwoordelijk voor het grootonderhoud en 
de renovatie- en herstructureringsprojecten; van initiatieffase tot en met de 
projectevaluatie. Bij deze grote en complexe projecten ben je zowel intern 
als extern de verbindende schakel tussen de verschillende betrokken externe 
partijen, de bewoners en je collega’s. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de vorm 
en inhoud van het proces en je bewaakt de kwaliteit, de planning en de financiële 
aspecten. Onze duurzaamheidsdoelstellingen hebben een belangrijke positie 
in de projecten. Tevens zorg je voor een proactieve en zorgvuldige interne- en 
externe informatievoorziening. Je doet dit samen met je collega’s van de teams 
Vastgoedbeheer en Wonen.

Hoe doe je dat?
Een werkdag is erg afwisselend: je hebt afspraken binnen en buiten de deur, 
bijvoorbeeld met een aannemer, de gemeente of met het bouwteam op locatie. 
Met je collega’s deel je informatie en stem je alle werkzaamheden en de planning 
op elkaar af. Je inventariseert, organiseert, communiceert, berekent en   
rapporteert. Je leidt vergaderingen, je bent verantwoordelijk voor de begroting en    
de communicatieactiviteiten rondom de projecten en je bewaakt de voortgang,  

 de kosten en het budget. De tijd die je daarvoor hebt, wordt bepaald door de 
deadlines binnen de projecten, de rapportage- en overlegmomenten en alle zaken waar je mogelijk tussentijds tegenaan loopt.

Projectmatig werken kent geen geheimen voor jou en je bent in staat om snel en adequaat in te spelen op veranderingen, omdat je 
de PDCA-cyclus hanteert. Om draagvlak te creëren, neem je collega’s van andere afdelingen vroegtijdig mee in projectteams. Je kunt 
vlot schakelen van techniek naar strategie, maar tactisch en operationeel werken is ook geen probleem voor jou. Je bent actief met 
duurzaamheid bezig, je signaleert tijdig de innovaties op woongebied en je bent sparringpartner voor het MT.
Je herkent direct onduidelijkheden bij bewoners, bij je collega’s of bij andere partijen en je zorgt ervoor dat de informatiestroom 
snel weer soepel en transparant verloopt. Jij beschikt hiervoor dan ook over sterke communicatieve en sociale vaardigheden en de 
vaardigheid om te motiveren en te overtuigen. Kortom: ervaring met projectmatig werken, stevige gespreksvaardigheden en snel 
schakelen zijn key in deze rol!

Wat bieden wij?
• een verantwoordelijke en zelfstandige positie in een prachtige werkomgeving (De Kempen);
• een informele cultuur met veel ruimte voor eigenaarschap en ontwikkeling;
• prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten en een goed ingerichte thuiswerkplek.

Wat vragen wij?
• een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur in een bouwkundige richting);
• minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij een woningcorporatie;
• ruime ervaring met projectmanagement bij (grootschalige) renovatieprojecten;
• ruime ervaring met bewonerscommunicatie;
• sterke sociale en communicatieve vaardigheden en inspirerend leiderschap;
• de competenties klantgericht, gestructureerd, proactief en resultaatgericht passen bij jou en je bent in staat om tussen diverse  
  belangen te kunnen schakelen en te denken vanuit de context;
• goede kennis van Office365 en bij voorkeur ook van Viewpoint en Vastware;
• bereidheid om buiten kantooruren te werken, bijvoorbeeld voor bewonersbijeenkomsten.

Een selectieassessment, referentiecheck en drijfverenanalyse kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  
Recruiters: acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig.

Ben je enthousiast?
Stuur dan jouw motivatie en cv naar personeels-
zaken@wsz.nl.  

Vragen? 
Voor inhoudelijke vragen kun je bellen naar 
Henk Janssen, Manager Bedrijfsvoering,  
06 30 40 28 28.  
Voor andere vragen neem je contact op met 
Ingrid Donders, HR adviseur, 06 83 70 12 12.

Over WSZ
WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich ver-
der naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef toont 
en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis voelt 
in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom ook veel 
aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit alles doen wij 
samen met onze huurders en partners. 


