
 

 

 

 

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied, met een sterke lokale en 
regionale binding. Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een 
laag inkomen en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en de vele 
maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied. Samen met onze partners maken we het verschil voor 
onze huurders en (toekomstige) woningzoekenden. Een beetje ‘eigenwijs’ en sterk lokaal verbonden 

Voor onze locaties Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede (standplaats grotendeels Bunnik) zoeken wij een  

   Coördinator Technisch Management 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van een breed aantal ontwikkelende en structurerende 
resultaten op het gebied van technisch management. Je coördineert en bewaakt de voortgang van de 
werkzaamheden binnen het team. Je bent medeverantwoordelijk voor de (verdere) integratie en ontwikkeling van 
het beleid op het terrein van vastgoed. En je bent in analyserende, adviserende en sturende zin actief bij de 
implementatie en realisatie hiervan. Ook lever je een bijdrage aan het opstellen van de verschillende begrotingen. 
Het gewenste functieniveau is ruim hbo met kennis van projectmanagement en coördinatie van bouwkundige 
processen. En ervaring met situationeel leidinggeven. 

Wil je meer weten over deze functie? Check dan het functieprofiel.   

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.   

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 (individueel ontwikkelbudget), ontwikkeling en uiteraard plezier. 
Afhankelijk van je kennis en ervaring is de functie ingeschaald in J of K.  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bram Postmus, interim coördinator, telefoon 088-
9890123. Je reactie, voorzien van motivatie, ontvangen wij graag uiterlijk 9 juni 2020 via sollicitatie@viveste.nl 
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