
 

Vacature: Projectmanager verduurzamen vastgoed  M/V 
 
Verduurzamingsprojecten zijn voor de Painting Holland Groep een groeiende activiteit. Bij veel van 
onze opdrachtgevers zien wij concrete mogelijkheden om deze projecten vanuit onze organisatie een 
extra impuls te geven. Wij zijn daarom op zoek naar een ondernemende M/V voor wie het een 
uitdaging is om binnen onze groep zelfstandig een “divisie Verduurzaming” op te bouwen. Ben jij die 
ervaren M/V die enthousiast met verduurzamingprojecten kan omgaan? Vind je van nature de balans 
tussen klantgerichtheid en zakelijkheid en kan jij als sparringpartner fungeren voor onze externe 
samenwerkingspartijen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. 
 
Wat ga je doen? 
Als projectmanager ben je een doener en verbinder. Je zorgt dat plannen uitgevoerd worden. Je 
werkt mee aan het verduurzamen van uiteenlopend vastgoed. Bij elk gebouw is het een uitdaging om 
de werkzaamheden en maatregelen binnen de tijd en het budget te realiseren. Dit doen we uiteraard 
niet alleen maar samen met onze keten- en kennispartners en de bewoners. 
 
Je concrete taken worden: 

 Het opstellen, uitwerken, in gang zetten en monitoren van implementatieplannen voor het 
verduurzamen van vastgoed. 

 Het aansturen en begeleiden van verduurzamingsprojecten. 

 Het voorbereiden en begeleiden van het proces van informeren van en het afspraken maken 
met opdrachtgevers en bewoners. 

 Samenwerkingen aangaan met externe partijen voor het realiseren van projecten. 

 Het realiseren van verduurzamingsprojecten. 
 

Wie zoeken wij? 

 Opleiding op HBO niveau, bij voorkeur bouwkundig. 

 Kennis van en een aantal jaren ervaring met het aansturen van bouwprojecten. 

 Kennis van woningcorporaties en uitvoeringstrajecten. 
 

Wat bieden wij? 

 Een uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid. 

 Een fulltime functie in een prettige werkomgeving met volop ontwikkelings- en 
opleidingsmogelijkheden. 

 Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak. 
 

Wie zijn wij?  
De Painting Holland Groep is in 1984 opgericht als schildersbedrijf maar is inmiddels uitgegroeid tot 
multidisciplinair totaal onderhouds- en renovatiebedrijf. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers. Van 
woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, kantoorcomplexen, scholen tot zorginstellingen. 
Vanuit ons kantoor in Zaandam zijn wij actief in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. 
 
Enthousiast geworden?  
Reageer dan en mail je CV naar personeelszaken@paintinghollandgroep.nl. Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Peter de Jager, 075-6313160. Kijk ook op www.paintinghollandgroep.nl. 
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