Vacature

Beleidsadviseur huisvesting 24 uur|0,6 WTF
De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam
Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit onderwijs
verzorgen aan ca 7600 leerlingen. We hebben een prachtig, deels monumentaal gebouwenbestand.
Dit biedt veel mogelijkheden en kansen, maar het is ook een uitdaging om deze panden te laten
voldoen aan en geschikt te maken voor eigentijds onderwijs. www.ooada.nl/vacatures

Jij bent iemand:
•
•
•

met ervaring als werkvoorbereider of beginnend uitvoerder;
die in staat is bouwkundige beoordelingen te maken;
die vaardig communiceert en onderhandelt;

Bij deze functie horen de volgende werkzaamheden:
v Als adviseur huisvesting ontwikkel je, samen met je collega, het huisvestingsbeleid;
v Je begeleidt bouwprojecten, geeft advies en vertaalt externe regelgeving naar de lokale situatie;
v Je zet het beleid om in concrete (meerjaren) planningen en projecten en bewaakt de uitvoering;
v Je beoordeelt de staat van onderhoud van de schoolgebouwen en overlegt met schooldirecties over wensen;
v Je draagt zorg voor het opstellen en beoordelen van offertes en contracten;

Het profiel:
v Bouwkundige beoordelingen kunnen maken;
v Werk voorbereiden en uitvoering (bege)leiden;
v Ervaring hebben met de financiële planning van projecten;
v In staat om onderhandelingen te voeren;
v Uitstekend kunnen communiceren met interne en externe partijen;
v Ervaring als werkvoorbereider dan wel als beginnend uitvoerder;
v Opleiding op HBO niveau, bij voorkeur op het terrein van bouw en onderhoud;
v Affiniteit met het onderwijs.

Kenmerkend aan jou:
v Passie voor huisvesting: Je bent in staat om huisvestingsplannen en -wensen concreet te
vertalen naar de praktijk;
v Een dienstverlenende instelling gericht op constructieve samenwerking;
v Goede sparringpartner voor bestuur en schooldirecteuren bij het ontwikkelen van
huisvestingsbeleid;
v Je hebt een prettige, transparante stijl van communiceren en je beschikt over goede,
tactische gesprekstechnieken;
v Affiniteit met financiële planning van (meerjaren) projecten;

Wij bieden je:
Een jaarcontract met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het betreft een functie voor
0,6 fte. Een prettige werkomgeving in een informeel en betrokken team met afwisselende
werkzaamheden. Je wordt betaald volgens de CAO Primair Onderwijs. Inschaling vindt plaats op
basis van kennis en ervaring. Het bestuur biedt uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:
Als deze vacature jou aanspreekt en je herkent je in dit profiel, dan horen wij graag van je.
Sollicitatiebrieven kunnen per mail tot 5 juni 2019 worden gestuurd naar:
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, ter attentie van mevrouw Jona Isaac
sollicitatie@ooada.nl o.v.v. vacature adviseur huisvesting.

Informatie:
Als je vragen hebt over de functie kan je contact opnemen met Herbert de Bruijne, voorzitter College
van Bestuur of Jona Isaac, beleidsadviseur P&O via 020-5776040.
De gesprekken zullen plaats vinden op 11 en 17 juni 2019.
Meer informatie over de stichting en de scholen kan je vinden op de website van het schoolbestuur:
www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl
Een uitgebreide profielschets is op te vragen via sollicitatie@ooada.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs
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