Projectmanager Circulaire bouw 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? Houd je van bouwen en de bouwsector? Èn
weet je opgedane en ontwikkelde kennis te vertalen naar aansprekende rapportages om in
een breed netwerk te delen? Kom dan bij C-creators werken!
We zijn op zoek naar een nieuw lid dat ons team van het Bouwprogramma gaat versterken.
Iemand die slagvaardig is, inhoudelijke kennis heeft van de bouwsector en
gebiedsontwikkeling, en affiniteit heeft met circulaire economie. In deze rol lever je een
belangrijke bijdrage aan het begeleiden van circulaire bouwprojecten, advisering over het
integreren/toepassen van circulariteit, en aan de ontwikkeling en valorisatie van kennis over
circulair bouwen.
Je gaat aan de slag met praktische leidraden en werkt mee aan inhoudelijke tools ter
bevordering van de circulaire bouwpraktijk. Je bent verantwoordelijk voor de programmering
en inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten en workshops. Je begeleidt ontwerp- en
bouwteams en adviseert over circulair bouwen. Ook onderhoud je, afhankelijk van jouw
projecten, contact met relaties.
Over jou
● Je bent enthousiast, ambitieus en gedreven
● Je voelt je comfortabel in een dynamische omgeving waarin teamwerk centraal staat
● Je werkt georganiseerd en secuur (planmatig)
● Je hebt ervaring met stakeholder- en projectmanagement
● Je kent de bouwsector goed, of wilt deze nóg beter leren kennen
● Je hebt een passie voor de circulaire economie en de circulaire bouw
● Je hebt aantoonbare communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
● Je denkt op HBO+/WO-niveau en bent afgestudeerd in de richting van bouwkunde of
iets soortgelijks
● Je hebt 5 - 10 jaar werkervaring
Wat ga je precies doen?
In de functie van projectmanager Circulaire bouw ben je betrokken bij de uitvoering van een
meerjarig programma om circulariteit in de bouwsector te versnellen, in samenwerking met
marktpartijen en overheid. Je belangrijkste taken zijn:
●

●
●
●
●

Uitvoeren en begeleiden van projecten die de circulaire economie in de bouwsector
bevorderen. Van aanbestedingstrajecten en ontwerpprocessen tot en met realisatie
en sloop
Opstellen van projectvoorstellen, inclusief plan van aanpak
Ontwikkelen van tools om circulariteit in de bouwprojecten vorm te geven
Inhoudelijk vormgeven van workshops en sessies
Relatiemanagement van huidige partners

Wij
●
●
●
●
●
●
●
●

Bieden dynamiek en uitdaging in je werk
Geven je verantwoordelijkheid om op strategisch niveau mee te praten en impact te
maken binnen de projecten die je uitvoert
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
Werken op een circulaire en inspirerende locatie (zodra mogelijk), C-Bèta in
Hoofddorp
Bieden een positie voor minimaal 32 uur per week en zijn flexibel in werkuren en locatie
Bieden een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring
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
C-creators een bijdrage, zodat over enkele jaren de circulaire economie het nieuwe normaal
is geworden.
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 & 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 en TNO, met 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 beschikken we over een academie waar
kennis actief ontwikkeld en gedeeld wordt.
Het Bouwprogramma heeft als doel de circulariteit in de bestaande bouwopgave van de
Metropoolregio Amsterdam (250.000 nieuwe woningen tot 2040) te versnellen. Voor
uitvoering van het programma is inhoudelijke kennis over de bouw essentieel.
Reageren
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 30 april naar Monique
Hoed: info@c-creators.org.
Voor meer informatie kijk op: c-creators.org of bel 06 13308157.

