Project- en procesmanager Energietransitie (ZZP’er) 16 uur per week
Werken in een complexe omgeving waarbinnen verschillende belanghebbenden samenwerken. Ben jij die echte
regisseur, die alle betrokken partijen makkelijk en met enthousiasme in beweging houdt, maar ook koersvast
is? Dan zoeken wij jou!
Wie ben jij?
•
•
•
•

Je beschikt over organisatietalent, je bent gewoon een echte regisseur.
Je laat je niet uit het veld slaan wanneer dingen eens wat moeilijker gaan.
Je hebt al aantoonbare werkervaring als project- en procesmanager.
Je zorgt voor een degelijke projectadministratie en financiële verantwoording.

Wat ga je doen?
Je werkt zelfstandig binnen de kaders die het bestuur van de Stichting Duurzaam Berkum in samenwerking en
afstemming met de partners gemeente en woningbouwcorporaties je meegeeft.
Processen leiden, ontwikkelingen aanjagen en projecten van A tot Z begeleiden, projectmanagement
(communicatie, stakeholdersmanagement, operationeel overleg, planning en budgettering).
•
•

•
•

Je regisseert het proces van samenwerken tussen de diverse partijen tussen overheid, samenleving en
bewoners
Je coördineert de processen en zorgt voor goede projectplanning: je zorgt ervoor dat onze projecten volgens
planning verlopen. Je bent met verschillende projecten tegelijk bezig of stuurt andere projectleiders aan en
het is belangrijk dat je het overzicht behoudt.
Stakeholder management: je bent het eerste aanspreekpunt binnen de projecten voor vragen.
Interne en externe communicatie: intern zorg je ervoor dat de klantenservice goed op de hoogte is van alle
projecten en werk je samen met onze communicatieadviseur om onze projecten goed te promoten onder
inwoners.

Wat bieden wij je?
•
•
•
•

Pionieren en werken in een dynamische en innovatieve wereld van een van de grootste maatschappelijke
transities
Werken in een leuk team van enthousiaste professionals van verschillende organisaties
Eigen verantwoordelijkheden en de vrijheid binnen de kaders.
Een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring en vaardigheden.

Wat wij verwachten van jou?
•
•
•
•
•
•

HBO/ WO werk en denk niveau.
Je hebt aantoonbare en langjarige werkervaring als proces- en projectmanager. Ervaring met participatie
trajecten met bewoners(organisaties.
Je hebt kennis van en enige ervaring met energietransitieprocessen en- technieken. Ervaring met
Aardgasvrije wijken is een pre.
Ervaring met processen van samenwerken tussen de diverse partijen, ook in een bestuurlijke contexten kan
daarom complexe situaties structureren, leven met strakke deadlines en goed omgaan met verandering.
Je bent analytisch, je ziet namelijk snel samenhang tussen verschillende systemen en hoe bepaalde processen
versneld en geautomatiseerd kunnen worden.
Je bent in staat te schakelen tussen operatie en strategie.

•
•

Je kunt op een podium een aanstekelijk en enthousiasmerend verhaal vertellen. Je bent
binnenkort beschikbaar voor 16 uur in de week.
Het gaat om een ZZP functie voor een jaar gaan met tussentijdse evaluaties na 3 en 6 maanden met de
intenties wederzijds voor een langere periode.

Geïnteresseerd?
Stuur je CV, een kort maar krachtige motivatiebrief naar secretaris@berkumenergieneutraal.nl
Vragen?
Voor vragen en nadere informatie over deze vacature kun je mailen naar Wim Hovestad (secretaris bestuur)
via secretaris@berkumenergieneutraal.nl of bellen naar Ben Koopman, voorzitter: 06-15072930.

