Spreekt de dynamiek van ontwikkeling en verduurzaming van vastgoed
je aan? Werk je graag in een kleine organisatie waar veel ruimte is voor
ondernemerschap en originele oplossingen? En heb je de ambitie om mee
te groeien? Dan zit je bij Sellenra op de juiste plek.
We onderscheiden ons door het creëren van iets nieuws of juist het
herontwikkelen of transformeren van bestaande gebouwen. Zo voegen
we waarde toe aan de gebouwde omgeving. Ook ondersteunen we
woningcorporaties in Zuid-Nederland bij het uitbreiden en verduurzamen
van hun vastgoedportefeuille.
We willen vooruit en het verschil maken. En daarom zoeken we versterking:
een (junior) technisch projectmanager.

• Heb jij een goed technisch inzicht en oog voor detail?
• Ben jij iemand die energie haalt uit een gestroomlijnd project?
• En geloof jij ook dat samenwerking in een collegiale sfeer het
beste resultaat oplevert?
Dan maken we graag kennis met je. Zeker als je - net als wij - jezelf
durft te onderscheiden en geen dertien-in-een-dozijn bent.

Als (junior) technisch projectleider werk je aan de gehele procesmatige en inhoudelijke
verduurzaming van onze vastgoedprojecten. Je draagt zorg voor het juist doorlopen van het volledige
verduurzamingsproces: van technische opnames, uitwerking van diverse technische-, en energetische
scenario’s, financiële kostenramingen, het begeleiden van aanbestedingen en contractvorming tot
aansturing van het projectteam en bouwbegeleiding. Kortom: jij zorgt ervoor dat jouw project binnen
de gestelde kaders wordt afgerond.

Dit is wat je nodig hebt:
• Hbo-opleiding bouwkunde of ruimtelijke ontwikkeling
• Bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie
• Kennis van bouwkosten
• Affiniteit met verduurzaming en/of ontwikkeling van woningen.

Dit is wat we je bieden:
• Een afwisselende baan in een klein, energiek en ambitieus team
• Veel verantwoordelijkheid en óók veel vrijheid
• De ruimte om te groeien, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk
• Een fijne werkplek in het centrum van ’s-Hertogenbosch of Roermond
• Uiteraard een marktconform salaris en fijne arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst
voor 1 jaar, met de intentie om dat daarna om te zetten naar een vast contract.

Laat van je horen!
Heb jij die onbedwingbare drive? Laten we dan snel samen een kop koffie drinken. Of thee, wat je wilt.
Je kunt tot en met 30 maart solliciteren via info@sellenra.com. Wil je meer weten over deze functie,
neem dan gerust contact op met Raymond van Krieken: 06 13 57 44 50. Een mailtje mag ook.
Ben je nieuwsgierig naar de projecten van Sellenra? Kijk dan op www.sellenra.com

Vacature

Technisch projectmanager
met oog voor detail

