Programmamanager Maatschappelijke opgaven
Hibin wil zich na de start twee jaar geleden verder gaan toeleggen op het vertalen van
maatschappelijke ontwikkelingen naar de belangen van de bouwtoelevering. Dat kunnen we niet
alleen. We zetten in op een netwerk van stakeholders, leden, ketendeelnemers, en mensen buiten
de sector. Dit is een nieuwe manier van werken.

Wat je moet weten over Hibin
In verband met het starten van een aantal nieuwe projecten zijn wij op zoek naar een
programmamanager die graag werkt in een inspirerende en ondernemende omgeving en een oog
heeft voor belangen. We zetten in op een netwerk van stakeholders, leden, ketendeelnemers, en
mensen buiten de sector. Dit is een nieuwe manier van werken. Ben jij daarvoor de kartrekker? Wil je
je steentje bijdragen aan de maatschappij? Kun je dit doen vanuit het perspectief van onze leden? Zie
jij kansen, al lijkt het probleem nog zo groot? Ben je een verbinder, een netwerker en een
initiatiefnemer? Kun jij handjes en voetjes geven aan een concreet programma en bijbehorende
projecten? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
•

•
•
•

•

Als programmamanager trek je de kar van het initiëren en begeleiden van projecten die
gericht zijn op ontwikkelingen in de bouw (versnelling van bouw- en renovatie,
duurzaamheid/circulariteit, data/industrialisering en logistiek) en de belangen van de
bouwtoelevering daarin.
Je signaleert en initieert verbeteringen en implementeert deze in bestaande en nieuwe
projecten.
Je weet mensen te motiveren en inspireren om te werken aan gezamenlijke ontwikkeling en
te participeren in (pilot)projecten om die ontwikkeling tot stand te brengen.
Als programmamanager werk je nauw samen met de directeur bij het initiëren en
begeleiden van projecten die gericht zijn op ontwikkelingen in de bouw en de belangen
van de leden daarin.
Je bent het gezicht van de Hibin-organisatie als het gaat om het inrichten en
vormgeven van de Experttafels.

Wat breng je mee?
Je schakelt makkelijk tussen ledenbelang en het belang van onze andere stakeholders. Je weet een
stimulerende omgeving te creëren en mensen in beweging te krijgen. Je herkent jezelf in een
pragmatische aanpak en een hands-on mentaliteit.

Verder ben in je in het bezit van:
•
•
•
•
•

Een afgeronde hbo/wo-opleiding in de richting van business development,
projectmanagement.
5 tot 10 jaar ervaring met programma- en/of projectmanagement.
Je hebt affiniteit met de bouwsector en de bouwtoelevering in het bijzonder.
Je hebt een visie op de bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
Je houdt van contact met onze leden, platforms en andere gremia.

Wat krijg je terug?
•

Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling.

•
•
•
•

Een baan voor 32 uur per week op een hybride werkwijze met kantoor in Ede en
mogelijkheid tot thuis werken.
Een mobiele telefoon, laptop en een leaseauto.
Een goede pensioenregeling.
25 vakantiedagen en 12 ATV dagen op basis van een fulltime dienstverband

Dit is de sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast? Neem dan contact op met Koninklijke Hibin, Hedy van Opzeeland, 0613759619
of mail je cv met motivatie naar h.van.opzeeland@hibin.nl.

