Woningcorporatie Thius (voorheen SCW en SWB) verhuurt ruim 8.000 woningen
in Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Wij staan dicht bij onze huurders, we luisteren
naar hen, nemen hen serieus en hebben de tijd voor ze. Met circa 65 mensen werken
we samen aan goede dienstverlening in drie afdelingen vanuit Lienden en Tiel.

Thius heeft een vacature voor een:

PROJECTMANAGER

(32-36 uur)

Een professional met
groeipotentie voor onze
nieuwbouwprojecten
Ben je toe aan je eerste of tweede stap
in je ontwikkeling als projectontwikkelaar?
Speel je daarnaast het spel met architecten,
aannemers, gemeenten, stakeholders
en bewoners inmiddels als geen ander?
Of wil je dat in rap tempo leren?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een mooie baan
Je brengt nieuwbouwprojecten
(woningen en appartementen)
van initiatief- naar realisatiefase.
Daarvoor:
•	Peil je bij collega’s en in de markt
aan welk type nieuwbouw er
behoefte is en wat past in het
strategisch voorraadbeleid van
Thius.
•	Brainstorm je met architecten en/
of aannemers over het ontwerp,
kaders en realisatie.
•	Overleg je met de gemeentes
en overige instanties over de
vergunningen.
•	Bewaak je rendement en tijds
horizon van de verschillende
projecten waaraan je werkt.
•	Neem je de besluitvormende
en toetsende organen in onze
organisatie mee in de vorderingen
door heldere fasedocumenten.

Herken jij je hierin?

Dit bieden wij jou

• Hbo werk- en denkniveau.
• 0-3 jaar werkervaring.
• 	Netwerker, resultaatgericht,
oog voor onze markt.
• Eigen vervoer.
• 	Bereid om soms ’s avonds
te werken.

• 	Salaris vanaf € 2.400 tot
max. € 4.971 p/mnd (bruto).
• 32-36-urige werkweek.
• Opleidingsmogelijkheden.
• 	Jaarcontract en intentie
vast dienstverband.
• Telefoon en tablet

Wat heb je nodig?
•	Minimaal een vierjarige en succes
vol afgeronde hbo-opleiding bouwkunde.
•	Enkele jaren ervaring in een soort
gelijke functie is een pré.
•	Je bent creatief, vasthoudend,
flexibel, analytisch en je geniet van
veel afwisseling.
Wij hebben veel te bieden
Werken bij een woningcorporatie
zorgt ervoor dat je niet alleen
resultaat boekt, maar ook op lange
termijn effecten ziet van je inzet.
Bovendien bouw je mee aan onze
dorpen en de stad Tiel en ziet deze
veranderen en leefbaarder worden.
•	Thius is een jonge organisatie.
Dat biedt kansen voor enthousiaste
professionals. We hebben korte
lijnen, dat werkt wel zo prettig!

•	De waardering is een salaris dat
recht doet aan de uitdaging en
afhankelijk is van je ervaring: CAO
Woondiensten, circa bruto € 2.400
tot maximaal € 4.971 per maand
o.b.v. een 36-urige werkweek.
•	Thius kent goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en goede
opleidingsmogelijkheden.
De sollicitatieprocedure
De reactietermijn eindigt op
6 mei 2020. De gesprekken vinden
plaats op donderdag 14 mei 2020
als jou dat ook schikt.
Speeddate
Tweede ronde
Aanbod
Verklaring Omtrent Gedrag
Aanstelling

Klik hier en
solliciteer!

Ben je geïnteresseerd?
Je reactie, in de vorm van een brief met cv, is welkom bij Astrid Bouman,
HRM-adviseur, via werken@thius.nl. Als je vragen hebt kun je terecht
bij Astrid Bouman (06) 51 76 70 30 of Géa Ruven, bestuurssecretaresse
(06) 53 49 65 14.
Kijk voor meer informatie op www.thius.nl en volg ons op LinkedIn.

