Kom jij ons team versterken als Projectleider?
36 uur per week
OVER VIVERION
Viverion is een woningcorporatie met ongeveer 5.500 woningen in de gemeenten Lochem,
Rijssen-Holten en Hof van Twente. Wij verhuren, ontwikkelen, onderhouden en beheren onroerend goed,
zowel woningen als garages en vastgoed met een maatschappelijke functie. We zijn er vooral voor mensen
die qua inkomen zijn aangewezen op sociale verhuur.
Wonen is voor ons meer dan alleen woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en
leefbaarheid in ons werkgebied. Wie we willen zijn, geeft richting aan de manier waarop we ons werk doen:
gastvrij, samenwerkend en duidelijk naar huurders en netwerkpartners.

HOE DRAAG JIJ BIJ AAN ONZE DOELSTELLINGEN?
In je rol van opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor het uitwerken, coördineren en realiseren van
vastgoed- en onderhoudsprojecten. Je werkt samen met twee collega projectleiders. Bij de uitvoering
van je taken betrek je interne en externe stakeholders, aannemers en huurders. Je regelt alle
startdocumenten en houdt rekening met risico’s.

WAT NEEM JE MEE?
Je weet van aanpakken. Deadlines zijn voor jou een uitdaging
Je denkt in oplossingen en mogelijkheden, en je deelt je ideeën
Je bent nooit klaar met leren
Je bent oprecht en neemt je verantwoordelijkheid
Je hebt plezier in wat je doet
Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
Een boeiende en uitdagende functie voor 36 uur per week in een actieve en ambitieuze organisatie.
Ruimte om je verder te ontwikkelen. Gedreven collega’s die samen met jou enthousiast invulling geven
aan onze opdracht. Een goed salaris.

WIL JE MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan telefonisch contact op met Tanja Paffen,
Manager Klant, bereikbaar op 088 – 321 32 10. Vragen over de procedure kun je stellen aan Kitty
Beernink, hr-adviseur, telefoonnummer 088 – 321 32 10.
Meer informatie over Viverion vind je op www.viverion.nl.

BEN JE ENTHOUSIAST?
Stuur dan je reactie vóór 10 januari 2019 per e-mail naar k.beernink@viverion.nl. We dagen je uit hierbij
een manier te kiezen die jouw kwaliteiten het beste benadrukt.
De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 17 januari.

