ROOFTOP REVOLUTION

Functieomschrijving (Junior) Projectleider
DE FUNCTIE
Als (Junior) Projectleider Duurzame Daken werk je aan diverse projecten over multifunctionele
dakbenutting. Bijvoorbeeld het maken van Duurzame Daken Kansenkaarten voor gemeentes en
vastgoedeigenaren, of door het uitbrengen van adviezen voor het benutten van daken, gericht
op verschillende doelgroepen. Jouw doel is om daktrajecten van idee naar realisatie te brengen
door middel van het inzetten van onze producten en diensten. Je hebt de inhoudelijke kennis in
huis om dakeigenaren te overtuigen te investeren in een duurzaam dak door met hen de
financiële en technische aspecten uit te werken in een passend dakadvies. Daarnaast
ondersteun je bij het adviseren van dakeigenaren en betrokken partijen, zoals overheden,
vastgoedpartijen en bewoners. Zo zet je (bouw)technische kennis, kennis van duurzaamheid en
project-coördinerende skills in om een bijdrage te leveren aan de groei van de stichting én een
duurzame wereld.
WIE WIJ ZOEKEN
• Je bent enthousiast, ondernemend en pro-actief;
• Je bent gestructureerd en zorgvuldig;
• Je bent oplossingsgericht en creatief;
• Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag in teamverband;
• Je hebt inlevingsvermogen en weet anderen te stimuleren;
• Je bent resultaatgericht, houdt het doel voor ogen, maar blijft flexibel;
• Je voelt je op je gemak in een start-up omgeving;
• Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, gesproken en geschreven;
• Je bent bekend met de vastgoedsector.
WERKZAAMHEDEN
• Het begeleiden van trajecten rond onze Duurzame Daken Kansenkaart, in samenwerking
met onze datapartner(s);
• Het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van daktrajecten en het bewaken van de
voortgang, in afstemming met je collega projectleiders en de directeur;
• Technisch ontwikkelen en aansturen van dakadviezen;
• Het uitvoeren van financiële en maatschappelijke kosten/baten analyses van
multifunctionele daken;
• Meeschrijven aan projectplannen en offertes;
• Meedenken over doorontwikkeling van projecten en producten;
• Meedenken en meewerken aan de doorontwikkeling van de organisatie.

OPLEIDING & ERVARING
• Relevante (technische) opleiding (HBO of WO), bij voorkeur in de richting van
bouwmanagement, bouwkunde, planologie of een vergelijkbare richting;
• Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring;
• Leidinggevende ervaring is een pré;
• Voldoende basis om de kennis te ontwikkelen die nodig is om dakadviezen op te stellen en
door te ontwikkelen;
• Aantoonbare affiniteit met duurzaamheid en/of klimaatbestendige steden;
ARBEIDSVOORWAARDEN
• Het salaris voor deze functie ligt tussen € 2.700 en € 4.000 bruto per maand (op basis van 40
uur per week). Jouw startsalaris is onder andere afhankelijk van je werkervaring;
• Een tijdelijk contract, met intentie om te verlengen, voor minimaal 32 uur in de week;
• Een werkplek in het KIT/SDG House in Amsterdam;
• Deelname aan onze pensioenregeling;
• Een cursus groene daken en gevels;
• Ruimte om met de organisatie mee te groeien;
• Samen met het team bijdragen aan groene en duurzame steden!

