
 

Woningcorporatie ZVH in Zaandam zoekt een  
Projectmanager onderhoud & verbetering 

 voor 36 uur per week 
 
 
Toe aan de volgende stap in jouw carrière waarbij je veel vrijheid krijgt om 
kleur te geven aan jouw vakmanschap? Heb jij ideeën hoe we op een slimme 
manier ons bezit de komende jaren kunnen onderhouden en verduurzamen 
waar onze huurders blij van worden? Twijfel dan niet en reageer op deze 
vacature.  
 
De functie 
Als projectmanager onderhoud & verbetering heb je een afwisselend takenpakket en 
vertegenwoordig je een spilfunctie binnen ZVH. Binnen de kaders ga je zelfstandig te werk. 
De kaders zijn niet vastomlijnd, wat ruimte geeft om daar buiten te kleuren als je een goed 
idee hebt.  
Je houdt je bezig met de instandhouding van het vastgoed waarbij we op natuurlijke 
momenten een energetische verbetering doorvoeren met lagere woonlasten voor onze 
huurders tot gevolg.  
Jij zorgt ervoor dat ons vastgoed veilig blijft en voldoet aan wet- en regelgeving. Je hebt dan 
ook regelmatig contact met o.a. leveranciers, adviseurs, de gemeente Zaanstad en andere 
woningcorporaties.  
Wij zijn een kleine en platte organisatie en als ‘eenpitter’ ben je verantwoordelijk om ca. € 9 
miljoen per jaar aan onderhoud & verbetering uit te zetten.  
Ons verbeterprogramma voor de komende 10 jaar is ambitieus. Jij bent dé sparringpartner 
van de assetmanager om slimme en pragmatische keuzes te maken hoe we vorm geven aan 
deze ambitie. 
Binnen de verbeterprojecten ben jij de regisseur om er samen met jouw collega’s een succes 
van te maken. Hoe? Dichtbij de klant, no-nonsens op z’n Zaans.  
 
Onderhoud & verbeterprojecten 

- Je neemt de regie in de voorbereiding en uitrol van onderhouds- en verbeterprojecten 
waarbij je van A tot Z verantwoordelijk bent. Dit kan gaan om een planmatige 
schilderbeurt tot aan het verduurzamen in bewoonde staat van een 
appartementencomplex. De projecten worden conform planning en budget 
uitgevoerd; 

- Bij een energetische ingreep organiseer jij het voorstel tot huurverhoging en lever je 
een bijdrage zodat de controller een rendementsberekening kan uitwerken; 

- Je zorgt voor de aanbesteding of ketensamenwerking, veelal in overleg met de 
inkoop- /contractmanager;  

- Je werkt dagelijks samen met team bewonersbegeleiding. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de klantkant binnen een verbeterproject;  

- Een projecttoezichthouder (flexibele schil) is jouw rechterhand in de uitvoering;   
- Vanuit jouw vakmanschap schrijf je besluit- en discussiedocumenten en hou je de 

projectadministratie bij.  
 



 
 
 
Vastgoedveiligheid & contractonderhoud  

- Je voert de regie op de veiligheid van ons bezit. Zo denk je o.a. aan brandveiligheid 
en monitor je de staat van funderingen;  

- Je geeft invulling aan de werkzaamheden die volgen uit contractmanagement; 
- Als projectmanager organiseer jij samen met onze leverancier dat we jaarlijks ca. 150 

eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen.  
 
Vakmanschap  

- Op basis van kennis en ervaring actualiseer je samen met de assetmanager jaarlijks 
de MJOP. Ter voorbereiding laat je jaarlijks voor 1/3e van het bezit een 
conditiemeting uitvoeren en leer je ons bezit van binnen en buiten kennen;  

- Je volgt de ontwikkelingen van de energietransitie, neemt deel aan werkgroepen en 
komt met pragmatische voorstellen;  

- Je bent een sparringpartner voor onze collega’s bij complexe technische issues; 
- Datakwaliteit is belangrijk om slim te sturen op ons vastgoed. Vanuit jouw discipline 

ben je dan ook kerngebruiker. 
 
Jouw talenten 
Voor deze functie zoeken wij een collega met een bouwkundige achtergrond en een talent is 
in het managen van projecten. Die projecten administratief nauwkeurig kan uitwerken en een 
prettig persoon in de omgang is. Als we met je kunnen lachen en je enthousiast raakt van 
personeelsuitjes is dat mooi meegenomen. Niet lullen maar poetsen sluit aan met jouw 
drijfveren. Verder vinden we het fijn als je de volgende kwaliteiten met je meebrengt:  
 

- HBO werk- en denkniveau, voorkeur richting bouwkunde;  
- Ervaring met projectmanagement en werkvoorbereiding; 
- Affiniteit met vastgoed en accuraat in projectadministratie; 
- Je staat stevig in je schoenen, bent een kei in organiseren en onderhandelen met 

aannemers; 
- Het aanbesteden van het werk zie je als een kans om tot duurzame 

samenwerkingsverbanden te komen; 
- Je werkt zelfstandig, tovert beren op de weg om in oplossingen en weet collega’s 

mee te nemen in jouw verhaal. Je bent jong van geest; 
- Wij werken bij ZVH met Dynamics Empire (DE) en O-prognose. Kennis van deze 

systemen is een pré.  
 
 
Over ZVH 
ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de 
laagste inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die 
graag aan deze maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen 
zetten.  
Bij ZVH werken we met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar het 
werk zelf in te richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. Door de 
korte lijnen die er zijn en je verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien snel handelen 
als dat nodig is. Dat maakt het werken bij ZVH aantrekkelijk voor mensen die graag het 



 
initiatief nemen, ondernemend zijn en echt resultaat willen bereiken en die zich blijvend 
willen ontwikkelen.  
 
Wil je meer weten waar ZVH de komende jaren de focus op legt? Lees dan op onze website 
het koersdocument.  
 
 
Wat wij bieden 
o Een salaris van maximaal € 5.235,00 bruto bij een fulltime dienstverband (36 uur) 

volgens schaal J van de CAO Woondiensten. Inschaling is afhankelijk van kennis en 
ervaring. Neem jij een rugzak vol kwaliteiten mee? Dan is schaal K van de CAO 
Woondiensten bespreekbaar; 

o A-la-carte vergoeding van maximaal € 160,00 netto per maand bij een fulltime 
dienstverband (36 uur); 

o Een dienstverband van 36 uur per week. 32 uur is bespreekbaar; 
o Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 
o Thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag of een reiskostenvergoeding woon-

werkverkeer; 
o Mogelijkheden tot scholing; 
o Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsbudget voor jouw loopbaan carrière; 
o Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken; 
o Voor je werk krijg je de beschikking over een mobiele telefoon en een laptop. 
 
ZZP 
Ben je zelfstandige en raak je enthousiast van deze functie? Ook dan nodigen we je uit om 
te solliciteren. Voorwaarde is dat jij je minimaal één jaar kan committeren. Vermeld in je 
sollicitatie een indicatie van je uurtarief.  
 
Reageren kan 
Stuur ons dan je motivatie en CV via de mail naar personeelszaken@zvh.nl. Voel je vrij om je 
eigen draai te geven aan de motivatie. Dit mag maar hoeft geen traditionele brief te zijn. 
 
Bij ZVH houden we van daadkracht. Als er een passend CV binnenkomt, gaan we vanaf 
augustus met je in gesprek. Ben je dan op vakantie? Een kennismaking kan ook digitaal.  
 
Meer informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Roy Krijnen, assetmanager, op 
telefoonnummer 06-81358191 of mail naar r.krijnen@zvh.nl.  
Roy is in de maand juli op vakantie en dan alleen telefonisch bereikbaar.  
 
Een selectieassessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure. Het overleggen van 
een verklaring omtrent gedrag en een referentiecheck behoort bij de aanstelling.   
 
Deze functie wordt zowel intern als extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang op plaatsing in de functie.  
 

Meer weten over ons? Kijk op onze website: www.zvh.nl 
 


