
                                                             
    

 

 

Vanuit een sterke lokale en regionale verbondenheid bieden wij huisvesting aan kwetsbare mensen 
en mensen met een lager inkomen. Wij werken volgens onze ‘bedoeling’, dat houdt in dat wij ons 
dichtbij en zichtbaar voor de gemeenschap inzetten om zoveel mogelijk mensen in het Kromme 
Rijngebied te laten wonen zoals ze dat graag willen. We bouwen aan wijken waar bewoners met 
plezier kunnen wonen, transformeren leegstaande kantoorpanden tot appartementen en realiseren 
tijdelijke woningen. We zijn innovatief, nieuwsgierig, een tikkeltje eigenwijs en denken graag buiten de 
gebaande paden.  

Voor onze locaties in Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede zoeken wij energieke   

          TECHNISCH BEHEERDERS (36 uur)  
      

 
Als opzichter PO ben je verantwoordelijk voor het optimaal voorbereiden en plannen van het 
planmatig onderhoud. Door inspecties uit te voeren voor de MJOB en het doen van voorstellen voor 
onderhoudsmaatregelen, geef je input voor de definitieve jaarplannen. In deze rol beheers je het 
gehele pakket van voorbereiding (projectadministratie, offertes aanvragen en de beoordeling ervan), 
uitvoering (je verzorgt de opdrachtverstrekking, de planning en de communicatie met en naar 
bewoners) en het toezicht (je zorgt dat aannemers zich houden aan de gemaakte afspraken en 
controleert ter plaatse).  
 
Je hebt kennis en ervaring met prestatiegericht werken, het opstellen van werkomschrijvingen, 
uitvragen van offertes, het beoordelen van plannen, bestekken en meerjarenbegrotingen. Je houdt 
overzicht, kan goed plannen, structureren en budgetteren. Je kunt je uitstekend staande houden als 
het om verschillende belangen gaat, zonder hierbij de kwaliteit en de belangen van Viveste en onze 
huurder uit het oog te verliezen. Je beschikt over bouwkundige kennis op mbo/hbo-niveau, bent goed 
op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en hebt al enkele jaren ervaring in deze rol.  
 
Als persoon werk je graag in teamverband, deel je kennis en ervaring en durf je je uit te spreken. Je 
ziet veranderingen als kansen, vernieuwingen als uitdagingen en je bent geen ja-maar type. Je bent 
van nature een verbinder en inspireert collega’s om mee te denken en te doen in veranderprocessen. 
Jouw toekomstige collega’s vinden humor en plezier belangrijke waarden binnen onze organisatie!   
   
Viveste is volop in ontwikkeling en staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Binnen de regio 
Utrecht is een groot te kort aan woningen voor onze doelgroep. Viveste is hierin creatief en 
vooruitstrevend door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zodoende te kunnen blijven bouwen. 
Er moet nog veel gebeuren en wij kunnen jouw inzet hier goed bij gebruiken.   
 
Als je bij ons komt werken dan kom je terecht in een levendige werkomgeving in een 
maatschappelijk werkveld waarin veel ruimte is voor initiatief, opleiding, ontwikkeling en uiteraard 
plezier. Je draait mee in het team bereikbaarheidsdienst. Wij bieden je een jaarcontract. Het salaris 
is ingeschaald in functiegroep H, conform de cao-woondiensten. Ben jij flexibel? Dan zijn wij dat ook 
en is er veel ruimte voor maatwerk.   

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Bram Postmus, interim 
coördinator, telefoon 088-9890123. 

Zie jij jezelf in deze rol? dan maak ik graag kennis met je en ontvang je CV met motivatie uiterlijk 9 
januari 2020 via sollicitatie@viveste.nl t.a.v. Marlies Bradwolff.  
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