
 
Jezelf ontwikkelen en werken aan een innovatieve en duurzame gevelindustrie 
Heb jij interesse voor de gevelindustrie?  Hou je van korte lijnen, veel zelfstandigheid, maar wel met directe 

ondersteuning van een klein team collega’s. En heb jij het in je om de gevelindustrie op het gebied van 

innovatie, duurzaamheid en circulariteit verder te helpen ontwikkelen? Met  daarbij regelmatig een kijkje in de 

keuken te krijgen bij 200 gevel gerelateerde bedrijven. En ook te werken aan je eigen ontwikkeling door het 

volgen van gevelgerichte opleidingen. Dan hebben wij een uitdagende juniorfunctie voor je.  

 

De gevelindustrie staat nationaal en internationaal voor grote uitdagingen. De schil van een gebouw krijgt 

meer belangrijke functies dan ooit te voren. Klimaat-, comfort-, energie- en communicatietechnologieën 

bepalen de toekomst van de gevel. Het netwerk van bedrijven en organisaties in de gevelsector is zeer divers 

en vindt binnen de VMRG een actieve en inspirerende thuisbasis. 

 

Omdat de ontwikkelingen continu een groot beroep doen op de kwaliteit en op het kennisniveau van de sector, 

de ondernemingen en hun personeel, wordt een grote bijdrage verwacht van de VMRG. Dit bepaalt  tevens  de 

inhoud van de VMRG-Kwaliteitseisen en dus van het VMRG-Keurmerk. Centraal bij de werkzaamheden staan: 

1. Innovatie- en ontwikkelingsprojecten, onder andere op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, 

energiegebruik en building information modeling (BIM); 

2. Actualiseren en controleren van technische kwaliteitseisen in specialistische communities, waaronder 

panelen, oppervlaktebehandeling en onderhoud. 

 

Daarom zoekt de VMRG een: 

 

Projectcoördinator Technologie, Innovatie & Ontwikkeling  
HBO- of WO-niveau - m/v (0,8 – 1,0 FTE) 

 

Functie-eisen: 

 Een (pas) afgeronde opleiding werktuigbouwkunde, bouwkunde of civiele techniek op minimaal HBO-niveau; 

 Een gezonde nieuwsgierigheid en alertheid voor nieuwe technologieën en innovatie;    

 Grote interesse in of affiniteit met de gevelindustrie; 

 Inlevingsvermogen om deze bedrijven en hun medewerkers aan de VMRG te verbinden; 

 Enthousiaste adviesvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden; 

 Zelfstandig, assertief en nauwkeurig kunnen werken; 

 In teamverband werken en het leiden van vergaderingen spreken je aan; 

 Doorzettingsvermogen om uitdagingen het hoofd te bieden; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal en zakelijk Engels, beide in woord en geschrift; 

 In bezit van rijbewijs B. 
 

Functieomschrijving: 

Als Projectcoördinator Technologie, Innovatie & Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

activiteiten, technisch en organisatorisch, van de VMRG (VMRG-Kwaliteitseisen en VMRG-Keurmerk®) en van 

aan de VMRG verbonden instellingen, zoals het Kennis Centrum Gevelbouw. Je bent betrokken bij kleine, grote 

of zelfs complexe onderzoeks-, kennisoverdracht- of adviesprojecten. Hierbij kunnen meerdere leden en partners 

van binnen en buiten de VMRG betrokken zijn. Daarnaast verzorg je een technische helpdesk voor korte, snelle 

advisering. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van verschillende branches en 

communities. 

 

Uiteraard gelden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze functie en zijn er diverse 

ontwikkelingsmogelijkheden. Je zal je werk verrichten vanuit het kantoor van de VMRG te Nieuwegein. 

Aangezien de leden en de partners van de VMRG dienen te worden geadviseerd, zal je ook regelmatig in het 

land zijn op bezoek bij één van de 200 aangesloten bedrijven. Je zult daarom de beschikking krijgen over een 

laptop, tablet en mobiele telefoon. 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer H. Zoontjens (tel. 030-6053644). 

Jouw sollicitatie met CV kun je tot uiterlijk 1 november a.s. per email sturen aan de VMRG t.a.v. de heer A.G. 

Entrop via a.g.entrop@vmrg.nl 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


