Vacature Projectleider Data Amstelveen
Atriensis data ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen en actueel houden van energie
labels en Energie-indexen. Deze zijn van groot belang bij onder meer verhuur of verkoop. Ook
verrichten wij multi-inspecties gericht op onderhoud, woningwaardering of veiligheid.
Welke uitdaging ga je aan?
De vestiging in Amstelveen is begin 2018 gestart en groeit gestaag. Veel nieuwe collega’s en
nieuwe klanten. De focus van de werkzaamheden ligt vooralsnog op het opstellen en beheren
van Energie-Indexen. Dit jaar is verbreding van de dienstverlening gestart: de multi-inspectie.
Tijdens één bezoek aan de woning worden ook inspecties verricht voor woningwaardering, GO
marktwaardering, WWS, NTA 8025 etcetera.
Wat ga je precies doen?
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• Als projectleider ben je verantwoordelijk voor meerdere projecten bij meerdere klanten. Je
bent voor het projectteam en de klant het eerste aanspreekpunt. Daarnaast werk je zelf
mee aan projecten en voldoet aan dezelfde vakbekwaamheidseisen als een bouwkundig
inspecteur.
• Je bent verantwoordelijk voor de projectadministratie en zorgt ervoor dat projecten
gerealiseerd worden binnen de gestelde kaders op het gebied van tijd, kwaliteit en geld.
• Daarnaast analyseer je de verzamelde data, verrijkt deze en legt kruisverbanden. Op basis
van deze analyses adviseer je klanten over het verzamelen en beheren van vastgoeddata. Je
realiseert je eigen omzetdoel en hebt oog voor die van de leden van je projectteam.
Past Atriensis bij jou?
Wij vinden kennisdeling erg belangrijk. We hebben een studieprogramma op , wij geven
medewerkers veel verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Voor de lunch wordt gezorgd. Elkaar
helpen en samen successen vieren vinden we heel belangrijk.
Wie ben jij?
• Gediplomeerd EPA adviseur of bereid zijn dit te behalen op kosten van Atriensis
• HBO werk- en denkniveau, studierichting bouwkunde of bedrijfskunde met werkervaring
hierin
• In het bezit van een rijbewijs en bereid om te reizen
• Communicatief zeer vaardig, mondeling en schriftelijk
• Stressbestendig, oplossingsgericht, oog voor detail en commercieel
• Ervaring als (senior) bouwkundig inspecteur/projectleider
Ben je enthousiast en wil je meer weten?
Maikel Csik is teammanager data bij Atriensis en vertelt je graag meer over zijn functie. Je kunt
hem bereiken op 040-7501585. Ook onze HR recruiter Robert Aangeenbrug beantwoordt
graag je vragen. Je kunt hem bereiken op 06-40568761 of je kunt een WhatsApp bericht
sturen.
Heb je interesse?
Stuur je cv en motivatie naar werken@atriensis.nl t.a.v. Robert Aangeenbrug
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