
   

    

FUNCTIEPROFIEL  
 

 
Functie : Specialist MJOP 
 
Afdeling : Vastgoed 
 

KERN VAN DE FUNCTIE 
 

 
Is verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig opstellen van de 
meerjarenonderhoudsplanning, de onderhoudsbegroting en het beheren van de contracten. 

 

RESULTAATVERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 
Meerjarenonderhoudsplanning:  

 Draagt zorg voor de coördinatie, verzameling en verwerking van technische onderhouds- 
gegevens voor het actualiseren van de MJOP. 

 Vertaalt de meerjarenonderhoudsplanning naar onderhoudsactiviteiten in een jaarplanning 
(conform begroting). Neemt hierbij de marktontwikkelingen en de klantvisie in acht.  

 Verwerkt de juiste gegevens van uitgevoerde projecten in de MJOP. 
 Verwerkt interne en externe marktinformatie in de MJOP. 

 Analyseert trends en ontwikkelingen ten behoeve van de MJOP.   
 Is verantwoordelijk voor het bijhouden en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.  
 Draagt zorg voor de voorbereiding en planning van conditiemetingen en stuurt hiervoor 

interne en externe partijen aan.  
 Houdt steekproefsgewijs inspecties op de door derden uitgevoerde conditiemetingen. 

 
Onderhoudsbegroting: 

 Is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de meerjarenonderhoudsplanning, 

de jaarbegroting planmatig onderhoud en contracten. 
 Is verantwoordelijk voor actualisatie prijzen en cycli in de MJOP.  
 Maakt scenario’s voor de MJOP met verschillende conditiescores.  
 Draagt (incidenteel) zorg voor het uitvoeren van EPA-opnames en de verwerking daarvan in 

VABI. 
 

Contractbeheer: 
 Is verantwoordelijk voor de contractadministratie en draagt hierbij zorg voor het 

registreren, bewaken en actualiseren van de onderhoudscontracten van vastgoed en wonen. 
 Is verantwoordelijk voor het registeren en bewaken van de opdrachten voor planmatig 

onderhoud. 
 

Administratie en rapportage:  
 Is verantwoordelijk voor het aanleveren van rapportages over de financiële voortgang van 

de jaarbegroting planmatig onderhoud en contracten.  

BIJDRAGEN 

 

 
Implementatie van beleid en bijdragen aan resultaatgebied:  
 Levert een bijdrage aan Technisch management op het gebied van kwaliteit, kosten en 

uitvoeringsmethoden.  
 Levert informatie aan ten behoeve van het asset- of portefeuillemanagement.  
 Draagt bij aan het ontwikkelen en de realisatie van het afdelingsplan.  

 Neemt deel aan de interne en externe relevante overleggen en werkgroepen. 
 
 

 



   

    

 

INNOVATIE EN ORGANISATIE 
 

 
 Innovatie: Is medeverantwoordelijk voor de 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. 

 

OPLEIDINGS- & WERK – EN DENKNIVEAU 
 

 
Opleiding 

 Ruim HBO werk- en denkniveau richting bouwkunde of bedrijfskunde. 

 
Specifieke kennis/ ervaring 
 Kennis en ervaring op het gebied van NEN 2767 conditiemetingen, begrotingen en 

onderhoud.  
 Branche specifieke kennis.   
 Kennis van de voor de functie relevante wet- en regelgeving. 
 Kennis van de relevante systemen. 

 

COMPETENTIES 
 

 Samenwerken: Werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat.  

 Resultaatgericht: Stelt zelfstandig en op eigen initiatief ambitieuze doelen en realiseert 

deze.  

 Integriteit: Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en is, binnen 

de grenzen van vertrouwelijkheid, eerlijk ten opzichte van interne en externe partijen over 
mogelijkheden en risico’s. 
 

 Plannen en organiseren: Stimuleert anderen in de directie werkomgeving tot plannen en 
organiseren. Vertoont voorbeeldgedrag door op effectieve wijze meerdere activiteiten te 
coördineren of op elkaar af te stemmen. 

 

 Nauwkeurig: Stimuleert anderen in de directe werkomgeving zorgvuldig en netjes te 
werken, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.  
 

 Probleemanalyse: Verzamelt en selecteert zelfstandig en op eigen initiatief relevante 
informatie uit verschillende bronnen. Legt verbanden en ordent informatie. 


