Projectadviseur
Atriensis projecten is een adviesbureau dat woningcorporaties ondersteunt bij het
verduurzamen van de sociale woningvoorraad. Atriensis projecten is innovatief, streeft hoge
kwaliteit na en is ambitieus. Tevreden opdrachtgevers en een groeiend marktaandeel zijn de
resultaten. Atriensis projecten zoekt een projectadviseur. Standplaats voor deze functie is
Amstelveen.
Welke uitdaging ga je aan?
Je adviseert woningcorporaties en/of ketenpartners over verbeter- of
verduurzamingsprojecten en/of –programma’s. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan
de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad. Jouw advies richt zich op
meerdere onderdelen:
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Energieadvies
Bouwfysica
Technische planuitwerking bouwkundig en installatietechnisch
Kosten
Directievoering
Bewonersparticipatie en communicatie

Wat ga je precies doen?
• Je stelt (na de inwerkperiode) zelfstandig adviezen op. Een opname op locatie is onderdeel
van de werkzaamheden. Je bent daarvoor ongeveer een dag per week op pad. Bewoners
zijn in dat geval vooraf op de hoogte gesteld van je komst. Onderdeel van de opname is het
ophalen van ervaringen en wensen bij de bewoners
• Na de opname verwerk je alle gegevens tot een advies. Wanneer nodig, haal je bij interne of
externe specialisten aanvullende kennis op
• Je voert overleg met verschillende partijen, zoals woningcorporaties, ketenpartners en
bewoners, over het advies en zorgt daarmee voor realisatie van het advies
Past Atriensis bij jou?
Wij vinden kennisdeling erg belangrijk. We hebben een studieprogramma op maat met ruim
zeventig in company trainingen. Wij geven medewerkers veel verantwoordelijkheid, je bepaalt
zelf je werktijden (starten tussen 07.00 uur en 09.00 uur). Voor de lunch wordt gezorgd. Elkaar
helpen en samen successen vieren vinden we heel belangrijk.
Wie ben jij?
Medewerkers van Atriensis delen een aantal kwaliteiten. Oog voor maatschappelijke
vraagstukken. De vraag van de klant staat centraal. Integriteit. Afspraak is afspraak.
Oplossingsgericht, ondernemend, creatief en innovatief.
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Daarnaast vragen wij voor deze vacature:
•
•
•
•
•
•

Gediplomeerd EPA adviseur of bereid zijn dit te behalen op kosten van Atriensis
Bouwkundige opleiding op minimaal HBO niveau
In het bezit van een rijbewijs en bereid om te reizen
Communicatief vaardig, mondeling en schriftelijk
Specialistische kennis en vaardigheden op minstens één van bovenstaande
onderdelen

Ben je enthousiast en wil je meer weten?
Yvette Eskander is projectadviseur bij Atriensis en vertelt je graag meer over haar functie. Je
kunt haar tijdens kantooruren bereiken op 040-7501566. Ook onze recruiter Susan van den
Boomen beantwoordt graag je vragen. Je kunt haar bereiken op 06-36507276 of een
WhatsApp bericht sturen.
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Heb je interesse?
Stuur je cv en motivatie naar werken@atriensis.nl t.a.v. Susan van den Boomen

