DeSeizoenen zoekt een

Projectmanager / Regisseur Huisvesting

32-36 uur per week

Als Projectmanager/Regisseur Huisvesting lever je een belangrijke bijdrage aan het
ontwikkelen, uitwerken, realiseren en instandhouden van de huisvesting van onze
6 locaties. Je hebt een coördinerende en aansturende rol bij de realisatie van de
plannen. Je geeft advies over diverse huisvestingsvraagstukken. Op het ene moment
overleg je met de directie en locatiemanagers, op een ander moment stuur je
uitvoerende partijen aan of zoek je samen met collega’s naar een passende oplossing
voor een vraagstuk op locatie. In deze veelzijdige functie lever je vanuit jouw expertise
een waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van de zorg.
Wat vragen we van je:
 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt relevante werkervaring op het
gebied van huisvesting, projectmanagement en installatietechniek;
 Je gaat voor aantoonbare resultaten die je zowel zelfstandig als in teamverband
met collega’s en externe partijen realiseert. Communicatieve vaardigheden vinden
wij hierbij belangrijk;
 Je kunt de vragen van de zorg vertalen naar een concreet en haalbaar plan,
offertes en calculaties beoordelen en de uitvoering begeleiden;
 Het opstellen van en werken met een MJOP gaat je gemakkelijk af;
 Op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau draag je bij aan het
realiseren van korte en lange termijn doelstellingen uit het strategisch
vastgoedplan. Hierbij heb je oog voor de financiële randvoorwaarden.
Wat hebben we te bieden:
 Een veelzijdige zelfstandige, coördinerende en adviserende functie waarin je er
niet alleen voorstaat maar ook kunt terugvallen op betrokken collega’s;
 Regelmatig reizen naar diverse locaties in het land is noodzakelijk. Deels thuis
werken behoort tot de mogelijkheden;
 Aanstelling in eerste instantie voor de duur van één jaar met de intentie om deze
te verlengen voor onbepaalde tijd;
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 55-60
(afhankelijk van opleiding en ervaring);
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering.

DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

Informatie en solliciteren:
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Maarten Kuipers,
Manager Facilitaire Dienst, tel. 06 – 82 94 15 99. Je kunt tot en met 9 mei 2021
solliciteren door je motivatie en curriculum vitae te mailen naar:
werkenbij@deseizoenen.org onder vermelding van “Vacature Projectmanager”.
Wij werven onze nieuwe collega graag zelf, acquisitie stellen wij niet op prijs.

