Vacature Projectleider Duurzaamheid
Gezocht: duurzaamheidspecialist met ruime ervaring in BREEAM en GPR certificering.
Jouw kernactiviteiten:
• Het begeleiden van aanbiedingstrajecten vanaf eerste schetsontwerp (engineeringsfase) tot
uitvoeringsfase
• Het begeleiden en voorbereiden van tenders, van aanvraag tot aanbieding
• Het analyseren en in kaart brengen van de klant en de klantvraag op het gebied van
duurzaamheid
• Het adviseren aan commercieel managers en calculators over duurzaamheid.
• Het voorbereiden en begeleiden / coördineren van het traject van BREEAM‐/GPR‐
certificeringen.
• Het begeleiden en optimaliseren van subsidietrajecten
• Het actief volgen van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, transities in de
bouwsector, de (logistieke) bedrijfshuisvesting, de vastgoedontwikkeling.
Persoonlijk profiel
• Commercieel gevoel
• Analytisch en probleemoplossend vermogen en in staat de vraagstelling van de klant naar
een plan van aanpak te vertalen
• Resultaatgericht, doorzetter en ambitieus
• Abstraherend vermogen
• Teamspeler
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Ondernemend en initiatiefrijk
Opleiding en ervaring
• Een (bouwkundige) opleiding op HBO‐ en/of WO‐niveau, aangevuld met ervaringen en/of
opleidingen op het gebied van:
- Energie en duurzaamheid (o.a. BREEAM en GPR, energieconcepten en EPC‐
berekeningen)
- Bouwregelgeving (o.a. Bouwbesluit, Politiekeurmerk en juridische advisering)
- Brandveiligheid, wet‐ en regelgeving
- Bouwfysica
- Akoestiek
- Bouwtechniek (ontwerp en uitvoering)
• Ervaring in het voorbereiden en begeleiden van (subsidie)trajecten.
• Kennis van het commercieel proces (klantbenadering / account management) (pre)
• Kennis van (logistieke) bedrijfshuisvesting (pre)
• Kennis van vastgoedontwikkeling (pre)
Automatiseringskennis (pre)
• Autocad, Revit, MS Office, MS Sharepoint
• Pré Navision, Autodesk BIM Glue + Naviworks, IbisTrad

Wat wij bieden
VDR Bouwgroep biedt je een professionele werkomgeving waarbij je met verschillende disciplines in
aanraking komt. Je werkt samen met de directie, commercie en verschillende collega’s, maar ook
met opdrachtgevers en leveranciers. Zowel op kantoor als op de bouwplaats. Je schakelt daarom snel
en weet hoe je verschillende disciplines -binnen en buiten de organisatie- naar je hand kan zetten. Jij
vormt dus een belangrijke schakel tussen de theoretische kant van Duurzaamheidscertificeringen en
de daadwerkelijke realisatie van gebouwen.
VDR Bouwgroep biedt je goede arbeidsvoorwaarden, op basis van 32-40 uur per week, conform de
CAO voor de Bouw en kent daarnaast nog vele aantrekkelijke regelingen, waaronder een
winstdelingsregeling. Ons hoofdkantoor zit in Deventer, maar we bouwen door heel Nederland!
Meer over VDR Bouwgroep lees je op: https://vdrbouwgroep.nl/over-ons
Reageer snel
Stuur je motivatiebrief en cv, gericht aan Anja de Haas, afdeling P&O, aan:
vacatures@vdrbouwgroep.nl
Voor inhoudelijke vragen over de functie neem je contact op met Cor van Dijken, Manager
Duurzaamheid; 0570-690900 of c.vandijken@vdrbouwgroep.nl

