
 

 

 

Projectleider Nieuwbouw 

Werk jij mee 1.000 nieuwe woningen bouwen bij 3B Wonen?   
 

‘Samen werken we aan veerkrachtige wijken’, dat is het motto van 3B Wonen. De komende jaren 

zetten wij in op een flinke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland. Daarbij 

letten we op betaalbaarheid en werken we samen met onze partners aan inclusieve wijken, waarin 

iedereen mee kan doen. Wij zoeken een projectleider die onze ambities helpt waar te maken.   

  

3B Wonen is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.300 woningen in de gemeente 

Lansingerland. Wij zijn betrokken bij onze huurders én hun buurt. Met onze huurders, hun buren, de 

gemeente en partners werken we aan leefbare, inclusieve wijken. Wijken waar iedereen kan wonen 

en meedoen! Onze dienstverlening is erop gericht onze huurders zo goed mogelijk te bedienen door 

te weten wat er bij hen speelt. Dat doen we door naar bewoners te luisteren, ze te betrekken en ze 

mede-eigenaar te laten zijn van activiteiten en programma’s in hun wijk. Om dat voor elkaar te 

krijgen, geven wij onze bewoners en medewerkers ruimte om zelfstandig oplossingen te bedenken en 

uit te werken.  

 

Wat ga jij doen? 

Vanaf het definitief ontwerp pak jij het stokje over van de projectmanager (her)ontwikkeling & 

acquisitie. Echter, in het voortraject ben je al nauw betrokken bij het project door jouw technische 

kennis en ervaring. De projecten zijn divers. Het kunnen appartementen, eengezinswoningen of 

woningen voor bijzondere doelgroepen zijn. De ambitie van 3B Wonen is hoog en jij houdt van deze 

uitdaging. Je zorgt voor het sturen en begeleiden van bouwvergaderingen; dat planning, budget en 

kwaliteit is gewaarborgd; voor de juiste aansturing op de bouw en blijf je goed het gehele project 

overzien met jouw analytische blik. Kortom, op het moment dat het voortraject is afgerond, pak jij 

het project met beide handen vast en voel je je verantwoordelijk om het project goed te 

realiseren. Je neemt daarbij (toekomstige) huurders en collega’s mee om de te bouwen woningen in 

beheer te nemen. 

 

Wat breng je daarvoor mee?  

• Een afgeronde opleiding op HBO niveau, bij voorkeur Bouwkunde. 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de corporatiesector.  

• Je bent technisch goed onderlegd en snapt je vak. 

• Een stevige persoonlijkheid: je bent sterk genoeg om je zwaktes te kennen en je weet 

zelfstandig op te treden.  

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je hebt financieel en contractueel inzicht, kan goed plannen en organiseren, denkt in kansen en 

mogelijkheden en je bent een ‘kei’ in het aanjagen, mede initiëren en deelnemen aan 

projecten. 

• Een leuke collega met een gezonde dosis humor en energie.  

 

 

 



 

 

 

Wat krijg je daarvoor terug? 

Werken bij 3B Wonen is werken binnen een organisatie waar veel gebeurt. Vanuit een vers 

Koersplan, stellen we samen doelen, behalen we resultaten en vieren onze successen. Ook fouten 

maken, ervan leren en herstellen hoort daarbij.  

 

De functie die we bieden is dynamisch. Het is belangrijk dat je een actieve houding aanneemt in 

het begeleiden van projecten en dat je zin heb om te bouwen. Samen met een mooi team zorg je er 

voor dat die 1.000 nieuwe woningen er komen. 

 

3B Wonen biedt een uitdagende functie en mogelijkheden om bij te dragen aan het realiseren van 

nieuwe woning. Daarnaast bieden wij je een informele organisatie met volop ruimte voor eigen 

inbreng en ruimte voor ontwikkeling en groei. Het salaris bedraagt maximaal € 5.903,- bruto per 

maand bij 36 uur. De Cao Woondiensten is van toepassing.  

 

Nieuwsgierig en meer weten? 

Bel Ed Hagen, manager Klant, op telefoon: 010 – 3135515.  

 

Hoe kun je reageren? 

Ben je enthousiast én nieuwsgierig naar deze veelzijdige functie binnen een ambitieuze corporatie? 

Dan nodigen wij je van harte uit te reageren. Stuur je cv en je motivatie naar 

sollicitatie@3bwonen.nl.  
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