
 

 

Senior Projectleider (32-36 uur) 
Bouwprofessional met natuurlijk leiderschap 

 
Wat ga je doen? 
Als Senior projectleider ontwikkel en ontwerp je nieuwbouw-, renovatie- en/of 
verduurzamingsprojecten volgens goedgekeurde projectplannen en passend binnen het risicoprofiel. 
Jouw focus ligt met name op nieuwbouw. 

• Je bent projectverantwoordelijk voor het totale proces van ontwerp en aanbesteding tot en 
met de uitvoering en oplevering, nazorg en overdracht aan de beheerorganisatie. Dit is 
inclusief het ontwerpen en beheren van plannen van aanpak. 

• Je voert je werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de projectmanager. 
• Goede en intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling met je naaste collega’s, en 

andere afdelingen en ook externen is voor jou vanzelfsprekend.  
• De projectfasen - en daarmee jouw werk en het werk van de projectmanager of collega 

projectleiders - lopen vloeiend in elkaar over en lopen deels naast elkaar. Je werkt intensief 
samen met de afdelingen, Wonen, Bedrijfsvoering en Communicatie.  

• Je voert de werkzaamheden zelfstandig uit binnen gemaakte afspraken, jaarplan en budget, 
beleidskaders en investeringsbesluiten.  

• Daarnaast adviseer je over vernieuwing van ontwikkelprocessen en producten op 
vastgoedgebied, risicobeheersing van ontwikkelprojecten.  

• Je signaleert innovaties en vernieuwingen in de markt en levert daarmee een bijdrage aan 
onze standaardeisen en gewenste woonproducten.  

• Ook lever je jouw bijdrage aan beleid en rapportages vanuit de afdeling Vastgoed. 
 
  
Wie ben je? 
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding bouwkunde of beschikt over een vergelijkbaar en aantoonbaar 
werk- en denkniveau. En je beschikt over aantoonbare relevante ervaring met  
projectleiding en projectmanagement. Verder is je kennis van relevante wet- en regelgeving up-to-
date. Je hebt een gezonde commerciële en ondernemersmentaliteit en je bent een kei in 
onderhandelen. Daarnaast heb je oog voor de verschillende belangen en onderlinge verhoudingen 
binnen het team waarmee je werkt, zodat je met elkaar optimale resultaten boekt. Natuurlijk werk je 
zeer resultaatgericht, nauwgezet en zijn je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
goed ontwikkeld. Digitaal werken kent voor jou geen geheimen en je bent aantoonbaar 
maatschappelijk betrokken. Bij voorkeur heb je ervaring met woningcorporaties. Je bent in het bezit 
van rijbewijs B en auto. 
 
Ons aanbod 
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie voor 32-36 uur per week bij een gezonde en 
ambitieuze woningcorporatie in een aantrekkelijk woon- en werkgebied. In eerste instantie bieden wij 
je een dienstverband aan voor een jaar met de bedoeling dit voor onbepaalde tijd te verlengen. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten en de functie is ingeschaald in schaal J. Bij 
een fulltime dienstverband (36 uur) bedraagt het minimum salaris € 3.680,00 en het maximum € 



 

 

4.971,-.  We schalen je in op basis van relevante kennis en ervaring. De doelgroep en de rol van de 
corporatie in het maatschappelijke speelveld is in beweging. We veranderen naar een moderne, 
digitale en ook persoonlijke organisatie. We besteden daarom veel aandacht aan je ontwikkeling en 
zorgen voor een goede werk-privébalans. 
 
Interesse? 
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur ons dan je motivatie en cv via deze link. Heb je vragen 
over de procedure of inhoudelijke vragen over de functie? Bel dan gerust met Mischa van Sighem, 
interim-manager Vastgoed op (0342) 427 538, of Daniel Rijkeboer, senior projectleider (0342) 427 
585. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website 
 
 
 

https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/reactieformulier-vacature/
https://www.wstg-barneveld.nl/over-ons/

