
Projectleider huisvesting met 
ervaring brandveiligheid 

Fulltime (32-40 uur per week) 

Een afwisselende functie voor iemand die, naast huisvesting- en 

vastgoedvraagstukken, inhoudelijk sterk is op het gebied van brandveiligheid. Je 
bent van het begin tot het einde verantwoordelijk voor de 

(brandveiligheids)projecten. Je bent een communicatief sterke persoonlijkheid 
die op projectbasis vraagstukken analyseert, inspecties uitvoert en die 
zelfstandig opdrachtgevers adviseert en rapporteert.  

De taken en werkzaamheden: 

 Analyse van vraagstukken en vaststellen toetsingscriteria. 
 Toetsing, opname, inspectie. 

 Advies, kostenraming en rapportage. 
 Offerteaanvragen en begeleiding van de herstelopgaven. 
 Zelfstandig plannen van werkzaamheden en opleveren binnen de kaders: 

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

 
Erik Oosterbroek, projectmanager 

Bij Vgib proberen we iedere dag onszelf te verbeteren. Hogere kwaliteit met een 
nog efficiëntere aanpak. Dat is een flinke gezamenlijke uitdaging, maar dat zorgt 

voor een hele fijne drive. Ik vind de afwisseling in het werk, met veel diversiteit 
aan opdrachtgevers en projecten een grote plus van Vgib. De mogelijkheid om 
jezelf binnen het bedrijf verder te ontwikkelen maakt Vgib voor mij een fijne 

werkgever! 
 

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 opleiding (bijvoorbeeld integrale veiligheid). 
 5 -10 jaar werkervaring. 

 Hoofdlijnen overzien maar ook oog voor detail. 
 Initiatiefrijk, verantwoordelijk en resultaat-en klantgericht. 
 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 tussen € 3.000,- 
en € 4.100,- bij 40 uur/week, bruto per maand. 

 Doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf. 
 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 Erik Oosterbroek, 
projectmanager bij Vgib, tel. 06 27863670. Heb je vragen die betrekking hebben 

op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact op nemen met Jolanda Bisselink 
(0344-643981). 
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