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Ben jij toe aan een volgende stap als projectmanager? Lees dan snel verder! Wij zoeken namelijk een 

enthousiaste, servicegerichte en ervaren  

 

Projectmanager (36 uur) 
 

Als projectmanager initieer je, voer je uit, en bewaak je ontwikkel- renovatie en transformatieprojecten. 

Hierbij stel je de projectdefinities op, en ga je over de inrichting van de projectorganisatie waarbij je 

eindverantwoordelijk bent voor het betreffende project. Daarbij stuur je de projectmedewerkers aan en 

houd je alle betrokkenen op de hoogte over de voortgang van het project. Natuurlijk bewaak je ook de 

projectdoelstellingen zodat de kosten en de kwaliteit van het project gewaarborgd blijven. Naast de 

projecten die je onder je hoede neemt, draag je ook in algemene zin bij aan innovatie en 

kwaliteitsontwikkeling van projectontwikkeling.  

 

Waarom solliciteren bij Habion? 

Wij werken met mensen die allemaal gepassioneerd te werk gaan. Dus je krijgt meer dan 55 nieuwe, 

leuke collega’s! Daarnaast zitten we er goed bij in ons kantoor, boven de winkels, naast station 

Leidsche Rijn in Utrecht. We hebben goede arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand en 26 

vakantiedagen en mooie regelingen voor leren en ontwikkeling. Habion is altijd in beweging. We staan 

daarom open voor nieuwe ideeën, initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken iemand die een relevante HBO/WO opleiding heeft afgerond en minimaal vijf jaar 

relevante werkervaring als projectmanager, bij voorkeur met woon/zorgprojecten. Daarnaast heb je 

kennis van regisserende vormen van opdrachtgeverschap, en heb je aantoonbare ervaring met 

innovatieve bouwvormen. Uiteraard ben je servicegericht, kun je zelfstandig de juiste prioriteiten 

stellen, kun je goed informatie delen en samenwerken en zoek je steeds weer naar oplossingen voor 

de uitdagingen die zich voordoen. 

 

We maken graag kennis! 

Sta jij stevig in je schoenen, ben je positief ingesteld, servicegericht en spreekt deze vacature jou 

aan? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Mail je sollicitatie voor 9 december 2019 naar 

sollicitaties@habion.nl.  

 

Over Habion 

Habion is een landelijk werkende woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Het 

is onze missie om ouderen een veilig en gezellig thuis te bieden waar ze zo lang mogelijk zo 

zelfstandig mogelijk, prettig en betaalbaar kunnen wonen. Habion richt zich de komende jaren op een 

forse transformatie van het gebruik van onze verzorgingshuizen. Met als doel deze woongebouwen en 

(toekomstige) bewoners een tweede jeugd te geven. Verspreid door heel Nederland bezit Habion 

circa 11.000 verhuureenheden waarvan de helft zelfstandige woningen en de andere helft eenheden 

in 70 verzorgingshuizen. 

 

Vragen 

Neem dan contact op met Jantien Evers, HR adviseur op telefoonnummer 06 – 123 633 91. 

 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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