Projectleider vastgoedmanagement
Over Trevian
Trevian is dé expert in het verbeteren van het organisatieresultaat vanuit bedrijfsvoering
en opdrachtgeverschap. We zijn nuchtere en harde werkers, soms direct, vaak succesvol
in het maken van het unieke verschil.
Door uitbreiding van onze activiteiten in de Zorg- en Woningcorporatiesector, zijn wij op
zoek naar een gedreven collega voor het adviseren op, en managen van
vastgoedportefeuilles van onze klanten.
Over je rol
Je voert de dialoog met de opdrachtgever waarbij je soepel kunt schakelen van
strategische naar operationele vastgoed vraagstukken. Vanuit verschillende met de klant
ontwikkelde scenario’s kom je tot de beste vastgoedstrategie en werk je deze uit in het
onderhoudsbeleid (planmatig-, dagelijks- en mutatieonderhoud), beheerplannen en
daarop afgestemde meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) en -begroting (MJOB).
Thema’s als duurzaamheid, veiligheid, een gezond binnenklimaat en cliënt-/
huurderstevredenheid vormen een integraal onderdeel van je advies. Binnen jouw
projecten bewaak en borg je de klanttevredenheid, voortgang, kwaliteit, contractering, het
budget en de afstemming met onderhoudspartners.
Over je werkzaamheden
• Het adviseren en opstellen van vastgoed strategieën en beleid;
• Het aansturen van vastgoedinspecties in lijn met het geformuleerde beleid en de
strategie;
• Het opstellen van en adviseren over de meerjaren onderhoudsplanning en begroting;
• Het specificeren, (Europees) aanbesteden, contracteren en managen van
onderhoudspartners;
• Het onderhouden de relatie met opdrachtgevers.
Over jou
• Je bent een ambitieuze professional met het karakter van een West-Fries, waar
anderen graag mee samenwerken;
• Je hebt een aanstekelijke passie voor vastgoedmanagement;
• Je hebt een werk en denkniveau op minimaal HBO niveau aangevuld met een
relevante opleiding of cursussen;
• Je hebt een aantal jaren ervaring als opdrachtgever, adviseur of opdrachtnemer in
Beheer & Onderhoud van vastgoed.
Over samen verder
Als deze rol je aanspreekt vernemen we dat graag, op welke manier en in welke vorm
laten we aan jou als professional over.
Samen verder, is ruimte krijgen om te ondernemen, te ontdekken, en te leren, zodat je
het verschil ziet en kunt maken. Voor de klant en voor jezelf. Een goed salaris, leaseauto
en collegialiteit horen daar bij.
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