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Vacaturenummer: 17.107

Technisch projectleider Huisvesting en
Onderhoud (1,0 fte)
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente
Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 4 scholen voor
speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een
dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.
Een team van professionals adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. Voor de
afdeling Huisvesting en Facilitair, die onderdeel uit maakt van de directie Bedrijfsvoering en Beheer, zijn
wij per direct op zoek naar een:
Technisch projectleider Huisvesting en Onderhoud
Als Technisch projectleider Huisvesting en Onderhoud ben je primair verantwoordelijk voor de realisatie
van verschillende huisvestingsprojecten binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Naast het optreden als
projectleider voor nieuwbouw- en verbouwprojecten, draag je zorg voor de planning en de uitvoering van
planmatig onderhoud en verricht je onderhoudsinspecties aan gebouwen.
Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• definiëren van projecten
• begeleiden en adviseren gedurende de ontwerpfase
• maken van werkomschrijvingen
• ondersteunen bij aanbestedingen en inkooptrajecten
• toepassen van regelgeving zoals het aanvragen van bouw- en andere vergunningen
• opstellen van investeringsoverzichten
• voorbereiden, voorzitten van bouwvergaderingen en verslaglegging
• optreden als directievoerder van bouwprojecten
• zorgen voor de opvolging van bestekeisen en de kwaliteit van het werk.
Wat voor collega zoeken wij?
Wij zoeken een energieke en gedreven collega die graag iets wil betekenen voor het openbaar onderwijs.
Naast overtuigingskracht en een klant- en resultaatgerichte houding, beschik je over probleemoplossend
vermogen en organisatietalent. Je bent in staat om een koers te bepalen en te behouden in een
dynamische omgeving en bent tevens een out-of-the-box denker.
Je hebt een flexibele werkhouding wat zich vertaalt in het beschikbaar zijn buiten de reguliere
werktijden en binnen de schoolvakanties.
Verder
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•
•
•
•
•
•
•

beschik je over:
een afgeronde civieltechnische opleiding (bij voorkeur Bouwkunde) op minimaal MBO-niveau
aantoonbare ervaring als directievoerder UAV
kennis van en ervaring met STABU bestekken
aantoonbare ervaring met complexe civieltechnische werken
kennis en ervaring met projectmatig werken (Prince 2) en bouwmanagement
kennis van NEN2767 en bouwkosten
kennis van bouwregelgeving en vergunningen
minimaal tussen de 3 en 5 jaar ervaring in vergelijkbare functies.

Salaris
Deze functie is in principe gewaardeerd op schaal 10 van de CAO Voortgezet Onderwijs (maximaal
€3.978,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
Ben jij de collega die wij zoeken?
Overtuig ons dan dat jij degene bent die wij zoeken! Je kunt jouw sollicitatie en cv richten aan:
solliciteren@o2g2.nl
Vermeld in de onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 17.107.
Informatie
Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.o2g2.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Geert Bolhuis, Manager
Bedrijfsvoering, via telefoonnummer 050-321 03 00.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de afdeling HR 050-321 03 00.
Een functiebeschrijving is opvraagbaar via solliciteren@o2g2.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

