
Aankomend projectleider huisvesting 

Fulltime (32-40 uur per week) 

Een afwisselende functie met groeiperspectief. Voor deze functie zoeken we een 

slimme en ambitieuze kandidaat, een communicatief sterke persoonlijkheid die 

huisvestingsvraagstukken analyseert, inspecties uitvoert en die zelfstandig 

adviseert en rapporteert. Je hoeft nog niet alle benodigde kennis in huis te 

hebben, maar je moet wel de drive hebben om aan te pakken en om in de 

praktijk te leren. 

De taken en werkzaamheden: 

 Analyse van uiteenlopende huisvestings- en vastgoedvraagstukken 
 Inspectie van gebouwen (o.a.: brandveiligheid, bouwkunde, installaties en 

duurzaamheid). 

 Leiden van inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures. 
 Opstellen en presenteren van analyses en adviezen.   

 Maken van rapportages.  
 Zelfstandig plannen van werkzaamheden en opleveren binnen de kaders: 

tijd, budget en kwaliteit. 
 Actief volgen van ontwikkelingen in het werkveld, trends in de markt en 

het delen van deze kennis met je collega’s.  

 
Het bedrijf 

Onze nieuwe pay-off is ‘verder met vastgoed’. Het betekent dat we bij onze 
adviezen verder kijken dan de vraag die opdrachtgevers ons stellen. Dat we 
rekening houden met technische en maatschappelijke ontwikkelingen zodat onze 

adviezen voor onze opdrachtgevers niet alleen aansluiten bij de vraag maar dat 
ze ook toekomstbestendig zijn.  

 
Belangrijke kennisgebieden binnen Vgib zijn:  

 (Brand)Veiligheid 

 Contractmanagement 
 Duurzaamheid 

 
Richard Koene, projectmanager 
Wat mij aanspreekt van het werken bij Vgib is dat iedereen een zichtbare 

bijdrage levert aan de projecten, dat professionaliteit en kwaliteit voorop staan. 
Er heerst een prettige sfeer en zonder uitzondering is iedereen betrokken, 

bekwaam en bovenal enthousiast! 

Rolf Hornes, directeur 
In toenemende mate wil Vgib van betekenis zijn op het gebied van duurzame 
huisvesting. Dit betekent dat we de mens centraal zetten, dat we circulair 

denken, er rekening mee houden dat fossiele brandstoffen de langste tijd gehad 
hebben en dat we continu bekijken welke nieuwe innovaties bijdragen aan betere 

huisvesting voor onze opdrachtgevers.   

Wat vragen wij 
 Relevante HBO- of WO opleiding. 



 2-5 jaar werkervaring. 

 Gevorderde kennis van Excel. 
 Goede communicatieve vaardigheden  

o mondeling (o.a.: open vragen stellen, doorvragen, reflecties en 
samenvatten) 

o schriftelijk (o.a.: grammatica, actief taalgebruik, samenvatten en 

structureren). 
 Bereidheid tot het volgen van (interne) trainingen en/of opleidingen. 

Wat bieden wij 

 Een open, professionele, informele en prettige werksfeer. 
 Het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en kennis en bedraagt bij 

aanvang tussen de € 2.500,- en € 3.500,- bij 40 uur/week, bruto per 
maand. 

 Flexibele werktijden. 

 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 25 vakantiedagen, 8% 
vakantiegeld en een pensioenregeling. 

Het betreft 

 Een ambulante functie door heel Nederland  
 Een auto maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden, evenals een telefoon 

en een laptop.  

 We stimuleren actief de mogelijkheid tot het verbreden en/of ontwikkelen 
van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers 

 Een contract voor bepaalde tijd, waarbij het doel is dit bij gebleken 
geschiktheid om te zetten in een vaste aanstelling.  

Enthousiast geworden? Stuur dan per email je motivatiebrief en CV naar 

sollicitatie@vgib.nl. Wij beogen de vacature per 01/01/2018 in te vullen, of 
zoveel eerder als zich een geschikte kandidaat meldt. 

Contactgegevens 
Heb je inhoudelijke vragen neem dan contact op met Richard Koene, 

projectmanager bij Vgib, tel. 06 29102823. Heb je vragen die betrekking hebben 
op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact op nemen met Jolanda Bisselink 

(0344-643981). 
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