Onderdeel van

Planadvies zoekt een:

Huisvestingsadviseur
Planadvies is, als onderdeel van de BCN Groep, een toonaangevend adviesbureau dat elke
dag werkt aan de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Onze missie
is het wegnemen van obstakels en het starten van initiatieven die leiden tot betaalbare
en comfortabele huisvesting welke in dienst staat van de samenleving.
Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een Huisvestingsadviseur. Wij zijn ons werkgebied aan het uitbreiden en zoeken een gemotiveerde en ambitieuze collega die ons versterkt in ons
werkgebied in Noord-Holland. In de aanloopfase ben je ook regelmatig in ons kantoor in Drachten
aanwezig.
Wat we van je verwachten
Wij zoeken iemand die in staat is zelfstandig te opereren. Voor wie contact met opdrachtgevers
vanzelfsprekend is. Je vertaalt de (lange termijn) visie van opdrachtgevers in adequate, concrete,
vernieuwende, creatieve en passende huisvestingsoplossingen en zorgt voor de implementatie. Je
adviseert opdrachtgevers over de mogelijkheden met betrekking tot huisvesting op korte en lange
termijn. Je houdt rekening met een optimaal gebruikscomfort en een effectieve exploitatie gedurende de gebruiksduur van een gebouw. Je bent een sparringpartner voor de opdrachtgever en geeft
mede vorm aan het creëren van oplossingen voor bestuur, beleid en organisatie. Dit doe je op
strategisch- en uitvoerend niveau. Je neemt deel aan werk-, project- en stuurgroepen, vertaalt
strategische plannen en stemt dit af met de samenwerkende partners.
Jouw profiel
Je herkent je in de kernwaarden nieuwsgierig, betrokken en resultaatgericht.
Daarnaast ben je:


een teamplayer



communicatief zeer vaardig



klantgericht



ondernemend en daarmee ook proactief
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Zelfstandig werken en adviseren is iets wat je de afgelopen jaren goed onder de knie hebt gekregen.
Het is een pré dat je de wereld van onze huidige opdrachtgevers uit het onderwijs (PO, VO), de zorg
(ouderenzorg, VVT, GGZ, 1e lijnszorg) en overheid kent. Als huisvestingsadviseur heb je interesse
en affiniteit met (strategische) huisvestingsvraagstukken, waaronder het opstellen van huisvestingsplannen, haalbaarheidsonderzoeken, PvE’s en beheersvraagstukken, met name in de segmenten
onderwijs en zorg.
Wat je ervoor terugkrijgt
Wij zijn een dynamische organisatie met jarenlange ervaring en grootse plannen. Je gaat werken
met collega’s die ambitieus zijn, maar die ook weten wanneer het tijd is voor ontspanning. Wij doen
regelmatig mee aan verschillende sportieve activiteiten. Daarnaast vinden wij samenwerken en
teambuilding belangrijk. Wij houden van vernieuwing. We staan altijd open voor goede ideeën, ook
als wij daarvoor onze comfort zone moeten verlaten. Samen werken wij aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden een marktconform salaris en een goede pensioenvoorziening. Vanzelfsprekend
zorgen wij ervoor dat je gebruik kunt maken van de juiste “gereedschappen” om je werk op een
efficiënte wijze uit te voeren. Omvang van de functie is minimaal 32 uur per week.
Functie-eisen


WO werk- en denkniveau, minimaal HBO - opleiding aangevuld met relevante werkervaring



kennis van vastgoed/huisvesting



kennis van specifieke werkvelden (zoals onderwijs, zorg, commercieel, sport) m.b.t. vastgoed
en/of huisvesting



kennis van de benodigde wet- en regelgeving



5-7 jaar relevante werkervaring

Assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onderzoeken of Planadvies de plek is om je
carrière voort te zetten, stuur dan je CV met motiverende brief voor 15 juli 2019 naar:
vacatures@planadvies.com
Voor vragen kun je contact opnemen met Inko Tien, telefoonnummer 072-5321491
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