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FUNCTIEPROFIEL  

Functie : Coördinator Technisch Management 

Afdeling : Vastgoed 

KERN VAN DE FUNCTIE 

Is verantwoordelijk voor de coördinatie van een breed aantal ontwikkelende en structurerende 

resultaten op het gebied van technisch management. Het opstellen en realiseren van de 

jaarbegroting technisch management en de daaruit voortvloeiende jaarschijf. Controleert en 

rapporteert over voortgang van dat deel van de jaarschijf. 

RESULTAATVERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Organisatie: Maakt deel uit van het team technisch management binnen de afdeling 

vastgoed. Coördineert en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden binnen dit team. Is 

functioneel, niet hiërarchisch verantwoordelijk. Voorziet de manager vastgoed van input 

betreffende de jaarlijkse gesprekscyclus. Voert zelfstandig projecten uit.   

 Innovatie: Neemt, afhankelijk van de invulling van het project, actief deel aan 

multidisciplinair samengestelde projectteams ten behoeve van sociale cohesie, innovatie- en 

verbetertrajecten. Creëert draagvlak bij betrokkenen en draagt zorg voor een goede 

interactie tussen de proces/projectbetrokkenen. 

 Onderhoud: Verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de jaarbegroting 

technisch management van de afdeling Vastgoed, geeft gevraagd en ongevraagd advies 

inzake de jaarschijf van zowel onderhoud als van het verduurzamen van het bezit.  

 Administratieve organisatie: Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de interne en 

externe procedures met betrekking tot het vakgebied onderhoud. Verzamelt en analyseert 

sturings- en verantwoordingsrapportages en voorziet deze van advies en 

verbetervoorstellen. Adviseert en informeert interne en externe partijen ten behoeve van 

een goede procesvoortgang. 

 Kwaliteit: Mede ontwikkelen, implementeren en bewaken van beleid op het gebied van 

technisch management zoals, asbestveiligheid, brandveiligheid, constructieve veiligheid en 

legionellabeheer en monitort de realisatie en de voortgang hiervan. 

 Advies: Verantwoordelijk voor het up to date houden van actuele kennis op het vakgebied. 

Geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het eigen vakgebied. Adviseert de 

manager Vastgoed en functioneert als klankbord 

 Extern: Bouwt en onderhoudt contacten en netwerken van voor de functie relevante 

personen en partijen, bewoners, aannemers. 

 

BIJDRAGEN 

Implementatie van beleid en bijdragen aan resultaatgebied:  
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 Beleid: Is medeverantwoordelijk voor de (verdere) integratie en ontwikkeling van het beleid 

op het terrein van vastgoed. Is in analyserende, adviserende en sturende zin actief bij de 

implementatie en realisatie.  

 Verantwoording: Levert een bijdrage aan het opstellen van de verschillende begrotingen 

(planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud).  

INNOVATIE EN ORGANISATIE 

 Innovatie: Is medeverantwoordelijk voor initiatief, de ontwikkeling en implementatie van 

proces – en productinnovaties en onderzoekt de mogelijkheden van door anderen 

voorgestelde product- en procesinnovaties. 

 Algemeen: Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen 

door vervanging en ondersteuning. Richt het werk zodanig in dat onderlinge 

uitwisselbaarheid mogelijk is. 

FUNCTIE EISEN  

Opleiding 

• Afgeronde (technische) opleiding op hbo-niveau 

Specifieke kennis/ervaring 

 Kennis van projectmanagement en de coördinatie van bouwkundige processen 

• Kennis en ervaring met proces- en procedureontwikkeling 

• Kennis van regievoering en sturing van de processen 

 Kennis van de voor de functie relevante wet- en regelgeving 

 Automatisering 

 Beleidsontwikkeling en vertalen van beleid naar uitvoering 

 Assetmanagement 

 Financieel beleid en risicobeheersing 

COMPETENTIES 

 Samenwerken: Toont voorbeeldgedrag in het samenwerken met collega’s in de gehele 

organisatie en met stakeholders buiten de organisatie en stimuleert anderen om dit ook te 

doen. 

 Resultaatgericht: Toont voorbeeldgedrag in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen 

en stimuleert anderen om dit ook te doen. 

 Situationeel leidinggeven: Toont voorbeeldgedrag in het sturing geven op een wijze die 

gericht is op het halen van maximale resultaat en prestaties van het team en elk individu 

binnen het team en stimuleert anderen om dit ook te doen. 

 Aanpassingsvermogen: Toont voorbeeldgedrag in het aanpassen van eigen gedrag aan 

veranderende omstandigheden binnen en buiten de organisatie en stimuleert anderen dit 
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ook te doen. 

 Integriteit: Toont voorbeeldgedrag in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid 

voor het eigen handelen en gaat eerlijk en respectvol om met vertrouwelijke informatie en 

de persoonlijke waarde van anderen en stimuleert anderen dit ook te doen. 

 


