
                                                                                                                       
Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een woning die betaalbaar en passend is, in een 
woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. De menselijke maat staat voor ons centraal. Dat betekent 
dat wij dicht bij de huurders staan, het gezicht in de wijk en buurt zijn en vraagstukken van onze huurders in beeld hebben. Zo 
kunnen we, waar nodig, maatwerk aan onze huurders leveren. Wij werken vanuit onze kernwaarden: wij zijn betrokken, 
wendbaar, aanspreekbaar en daadkrachtig. Dit alles doen wij met 26 enthousiaste medewerkers in de gemeenten Rhenen en 
Utrechtse Heuvelrug waar wij circa 3.000 woningen verhuren. 

Draag jij met jouw ambitie en kennis bij aan het (her)ontwikkelen, renoveren, verduurzamen en onderhoud van onze 
woningen? Werken bij ons is betrokken samenwerken, met collega’s en met bewoners, en bijdragen aan een duurzame 
toekomst. In een informele en ambitieuze organisatie die de klant centraal stelt.  

Wij zijn op zoek naar een 

Senior Projectleider Vastgoed (36 uur) 

Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het in regie uitvoeren van vastgoedprojecten in het 
kader van projectontwikkeling van begin ontwerpfase tot en met de nazorgfase. Je adviseert intern en participeert actief 
tijdens de initiatieffase en haalbaarheidsfase, onder de verantwoordelijkheid van de assetmanager/coördinator Vastgoed. 
Het betreft hier vastgoedprojecten met een hoge complexiteit en/of afbreukrisico door technische complexiteit, hoge kosten, 
vele externe factoren en/of verschillende partijen met uiteenlopende belangen. Maakt onderdeel uit van de afdeling Wonen en 
Vastgoed en specifiek het team Vastgoed. De functie valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Wonen en Vastgoed. 
De functionele aansturing komt van de assetmanager/coördinator Vastgoed. Een functie voor Jou op het lijf geschreven, toch? 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Organiseert de selectie, aanbesteding en gunning van contracten. 
• Geeft binnen het project/contract, indien van toepassing, functioneel leiding aan het interne projectteam. Zorgt voor 

tijdige informatie en afstemming in besluitvormingsprocessen. Stimuleert samenwerking en grijpt in indien gedrag van 
personen of partijen niet bijdraagt aan de gestelde doelen. 

• Voert regie over renovatie- en ontwikkelprojecten uitgevoerd door ketenpartners. 
• Is verantwoordelijk voor heldere en duidelijke vraagspecificaties voor het ontwikkelen en het onderhouden van het 

vastgoed. 
• Is in staat gelijktijdig meerdere projecten/contracten in verschillende stadia te managen. 
• Stuurt op ontwikkeling en realisatie van projecten binnen de vastgestelde kaders. Beheerst risico’s door tijdig te 

signaleren, te beleggen en te escaleren. Is in staat om aanbiedingen en onderhoudsscenario’s te beoordelen en hierin 
onderbouwd een keuze te maken. 

• Is samenwerkingspartner van de ketenpartner gedurende de ontwikkeling/uitvoering. Is communicatief vaardig, is 
proactief in projectcommunicatie intern en extern en begrijpt de belangen vanuit het stakeholdermanagement. 

• Zorgt voor brede kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld regelmatige evaluaties van het gehele traject van 
vraagspecificatie tot en met uitvoering en stelt op basis hiervan verbetervoorstellen op. 

• Voert een gedegen (financiële) administratie en levert input voor rapportages. 
• Is vanuit senioriteit in staat projectleiders zowel vakinhoudelijk als procesmatig te coachen. 

 

Wie ben jij? 
Een proactieve collega die zich betrokken voelt bij de huurder en volkshuisvesting, zich thuis voelt binnen een organisatie die 
de kernwaarden betrokken, aanspreekbaar, wendbaar en daadkrachtig belangrijk vindt. Samenwerken en eigenaarschap tonen 
staat bij ons hoog in het vaandel.  Je hebt een HBO opleiding en minimaal 6 jaar ervaring met projectontwikkeling. Je bent in 
staat complexe vraagstukken op te lossen, waarvoor een helicopterview en diepgaande expertise nodig is. Je begrijpt de taak 
van de woningcorporaties. Je bent resultaatgericht, analytisch en organisatiesensitief, hebt overtuigingskracht en toont 
leiderschap. 

Wat bieden wij? 
Een  brede, verantwoordelijke én dynamische functie. De kans om de aanpak en uitvoering rondom de vastgoedprojecten naar 
een hoger niveau te tillen. Onze cultuur is gericht op gelijkwaardigheid en wij kennen een open en platte organisatiestructuur. 
We zetten net dat stapje extra voor elkaar als de situatie daarom vraagt. Het salaris wordt vastgesteld conform de CAO 
Woondiensten, schaal J. Een dienstverband voor de periode van één jaar en dat bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in 
een vast dienstverband.  



                                                                                                                       
Geïnteresseerd? 
Mail voor 18 februari jouw motivatie met cv aan info@rhenam.nl t.a.v. Carine Kuipers-Despomare. Wil je meer informatie over 
deze functie? Neem dan contact op met Hans Buskens (06) 828 977 15. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 1 maart, 
de tweede gespreksronde op 8 maart. Het arbeidsvoorwaardelijk gesprek staat gepland op 14 maart. Deze vacature wordt 
tegelijk intern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij passende geschiktheid voorrang op externe kandidaten. 
Voor meer informatie over Rhenam Wonen verwijzen wij je graag naar onze website www.rhenam.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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