Junior projectmanager voor het Bouwprogramma bij C-creators
Wil jij bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie in de
Metropoolregio Amsterdam en ver daarbuiten? Wil jij aan de slag met circulaire
bouwprojecten? En echt een verschil maken? Vind je het leuk om projecten te ondersteunen
en/of begeleiden? En zowel grote als kleine partijen een stap verder te helpen met
verduurzamen? Dan is deze functie iets voor jou!
Jij

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt een ondernemende doelgerichte instelling en wilt resultaten boeken waarmee je
een toegevoegde waarde levert aan de circulaire economie;
krijgt energie van het continu bezig zijn met de vraag “Wat kan er beter?” en handelt
hier ook naar;
wordt blij van het leggen van verbindingen tussen verschillende partners op een
positieve en energieke manier;
vindt het leuk om binnen een klein team te werken waar de lijnen kort zijn en je mag
meedenken en uitgedaagd wordt;
bent flexibel en kan tegelijkertijd aan de ontwikkeling en de implementatie van ons
Bouwprogramma werken;
werkt georganiseerd en secuur (projectmatig);
hebt een afgeronde HBO of WO diploma;
hebt affiniteit met de bouwsector, bijvoorbeeld uit een eerdere (bij)baan,
afstudeeronderzoek of een stage;
hebt een passie voor de circulaire economie.

In de functie van junior projectmanager ben je (mede) verantwoordelijk voor de
implementatie van een meerjarig programma om circulariteit in de bouwsector te versnellen,
in samenwerking met marktpartijen en overheid.
Wat ga je precies doen?
Zeer diverse activiteiten, zoals het:
• voeren van gesprekken met (mogelijke) partners van het Bouwprogramma over de
circulaire bouwprojecten waar zij mee bezig zijn;
• opstellen van projectvoorstellen op basis van deze gesprekken;
• inhoudelijk en procesmatig voorbereiden van bijeenkomsten met partners uit de regio;
• ontwikkelen van tools om circulariteit in de bouwprojecten vorm te geven;
• organiseren van masterclasses met experts op het gebied van circulariteit.
Wij
•
•
•

bieden dynamiek en uitdaging in je werk;
geven je verantwoordelijkheid en de kans om op strategisch niveau mee te praten en
impact te maken binnen de projecten die je uitvoert;
werken op een circulaire en inspirerende locatie (zodra mogelijk), C-Bèta in
Hoofddorp;

•
•
•

geven je de kans onderdeel te zijn van een groeiende organisatie met grote ambities;
bieden de mogelijkheid actief bij te dragen aan de implementatie van een circulaire
economie op regionaal en nationaal niveau;
zijn een jong en enthousiast team en kijken uit naar jouw komst!

Over C-creators
Er is een enorme potentie en grote rol weggelegd voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
als bakermat van de circulaire economie. Aan het benutten van deze potentie levert Ccreators een bijdrage, zodat over enkele jaren de circulaire economie het nieuwe normaal is
geworden. Een team van bevlogen mensen werkt aan diverse projecten, waarvan het
Bouwprogramma er een is, die bijdragen aan deze essentiële systeemverandering.
C-creators is een stichting die zich richt op de versnelling van de circulaire economie in de
MRA. We werken aan verschillende projecten, maar assisteren ook bij vraagstukken van
organisaties (bijvoorbeeld projectbegeleiding). Onze tools en methodieken maken het
mogelijk om een vraagstuk, in welk stadium dan ook, een stap verder te brengen.
Over het Bouwprogramma
Het Bouwprogramma is opgezet in samenwerking met Cirkelstad, EIB, TNO, en vijf founding
fathers (Rabobank, Schiphol, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en
gemeente Amsterdam). Het programma stelt de sector in staat om de transitie van een
lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Door het programma worden
de voordelen van circulariteit grootschalig in de praktijk toegepast en benut. Zo verbinden wij
actief opdrachtgevers en opdrachtnemers, met circulariteit en innovatie als uitgangspunt.
Daarnaast werkt het Bouwprogramma aan de ontwikkeling en het uitrollen van ‘gereedschap’
voor de sector en bestaat er een academie waar kennis actief ontwikkeld en gedeeld wordt.
Het Bouwprogramma heeft als doel de circulariteit in de bestaande bouwopgave van de MRA
(250.000 nieuwe woningen tot 2040) te versnellen. Voor uitvoering van het programma is
inhoudelijke kennis over de bouw essentieel.
Arbeidsvoorwaarden en reageren
Het gaat om een fulltime dienstverband (32 tot 40 uur) waarbij je een marktconform salaris
ontvangt en voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 15 mei naar Monique
Hoed, info@c-creators.org, 06-13308157. Voor informatie kijk op onze website: c-creators.org,
of neem contact op.

