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student association 
for building technology

J O B  O P E N I N G

S U P A I R
• Function   : Tendermanager Onderhoud & Renovatie 
• Location  : Indicated later
• Candidates : TU graduates (Building Physics or Real   

    Estate & Housing or similar)
• Hours/week : Fulltime
• Start date : 07-2017 / 09-2017

HET BEDRIJF

Of het nu gaat om renovatie of onderhoud, van vastgoed of civiel onroerend goed; dit multidisciplinaire bedrijf uit het midden van het 

land is van alle markten thuis. Met acht werkmaatschappijen onder zich is alle benodigde specialistische kennis in huis om ieder 

project tot een goed einde te brengen. Bij zowel de planning als de uitvoering van de projecten ligt de focus vooral op het leveren van 

klantwaarde, daar de werkzaamheden vaak in bewoonde staat worden uitgevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog 

in het vaandel; duurzame groei en ontwikkeling vormen de kerndoelstellingen van het bedrijf. Ondanks het totale personeelsbestand 

van 250 man groot, met daarbij nog de ketenpartners, is de organisatiestructuur plat gebleven. De korte lijnen werken de flexibiliteit 

van het bedrijf in de hand. De 250 medewerkers zijn verspreid over de verschillende werkmaatschappijen, binnen het hoofdkantoor 

werk je met een klein en hecht team.

DE FUNCTIE

Het team Renovatieprojecten heeft een leidende functie bij verschillende aanbestedingen, variërend van asbestsanering tot renovatie in 

opdracht van woningcorporaties. Zij schrijven de aanbestedingen en stellen het plan van aanpak op, waarbij niet alleen aandacht wordt 

besteed aan de technische aspecten. De juiste onderhandelingen met opdrachtgevers, een goede planning en communicatie met de 

bewoners zijn minstens zo belangrijk voor de klanttevredenheid. Het team adviseert en ondersteunt de afdeling verkoop, in de tweede 

fase van het acquisitie project: actief meewerken aan de ontwikkeling van de bedrijfsvisie renovatie- en transformatieprojecten, die 

gebaseerd zijn op de wensen en mogelijkheden van de klant. Verder is het team verantwoordelijk voor een voorspoedig en gestructureerd 

verloop van acquisitieprocessen.Tevens houdt het team zich bezig met de marketing en communicatie van het bedrijf. Het beheer van 

de social media en de website, schrijven van de nieuwsbrief doen zij ook. Uiteraard kan het bedrijf zich niet veroorloven om het hierbij 

te laten: bijblijven wat betreft ontwikkelingen in de bouw is cruciaal. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan duurzaamheid, 

technologische ontwikkeling en digitalisering.

FUNCTIE-EISEN

Het bedrijf wil meer diversiteit binnen de afdeling en is daarom op zoek naar een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, 

die de kennis in huis kan aanvullen met technische kennis van de bouw en installaties.

• TU, richting Bouwkunde (Bouwfysica of Real Estate and Housing) of vergelijkbaar

• TU, richting Technische Bestuurskunde, affiniteit met de procesmatige kant van de bouwkunde

• Ondernemend en communicatief sterk

• Vlot teksten kunnen schrijven in de Nederlandse taal

• Snel kunnen schakelen

• Stressbestendig en geen 9 tot 5 type


