COÖRDINATOR DUURZAAMHEID
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende Coördinator Duurzaamheid die GreenMinded komt
versterken! Je gaat samen met onze collega GreenMinded verder op de kaart zetten. GreenMinded gaat
werkelijk het verschil maken, dus niet slechts tot planvorming maar ook de verduurzaming realiteit maken!
Je denkt mee over duurzame oplossingen voor projecten en organisaties, maar houdt ook overzicht en
structuur. Duurzaamheid en circulariteit veranker je in de (project)organisaties door je procesmatige aanpak,
maar ook door je persoonlijkheid en je vermogen mensen met elkaar te kunnen verbinden en voor je te
kunnen winnen. Je ondersteunt projectteams op het gebied van duurzaamheid en circulariteit binnen
infrastructurele projecten.
GreenMinded is een dochteronderneming van ProcessMinded, en heeft daardoor alle faciliteiten en systemen
beschikbaar. ProcessMinded heeft zich de afgelopen 8 jaar op de kaart gezet als hét bureau voor systems
engineering en procesbeheersing in de bouw.

DIT VIND JE LEUK OM TE DOEN
De rol is erg veelzijdig, naast jouw kennis van duurzaamheid vragen we ook een creatieve houding!
Je vindt het leuk en bent ook gemotiveerd anderen te inspireren en bewustwording te creëren. Je beschikt over
goede communicatieve vaardigheden, waardoor je overtuigend en inspirerend overkomt op klanten en in
projectteams. Je bent een verbinder en weet hoe je gezamenlijkheid kunt creëren en laat mensen
samenwerken. Je maakt de mensen bewust van hun eigen keuzes en de mogelijkheden ook zelf impact te
kunnen maken. Je bent praktisch ingesteld en kunt beleid omzetten naar concrete werkprocessen en
vervolgacties.
Kortom een leuke en veelzijdige rol waar een ondernemende houding nodig is! Er is voldoende ruimte voor het
initiëren en opzetten van nieuwe ideeën.

HIERIN HERKEN JIJ JEZELF






Een afgeronde HBO- of WO- opleiding.
Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de GWW-sector.
Minimaal 5 jaar werkervaring in de bouwsector
Kennis over SDG’s is een pré
Ervaring met de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb,
DuboCalc en CO2-prestatieladder) is een pré.

DIT ZOEK JIJ VERDER IN EEN BAAN








Jonge en energieke werkomgeving met enthousiaste collega’s.
30 vakantiedagen (obv. FTE), als je belooft dat je terugkomt.
Regeling duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld OV-kaart) of auto van de zaak
Pensioen regeling.
Ongekend goede werksfeer met de leukste teamactiviteiten (i.s.m. ProcessMinded)
Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu een week, maand
of een jaar bij ons werkt.
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord.

SOLLICITEER NU!
Enthousiast geworden? Reageer dan op onze vacature.
We horen graag waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze functie.
Stuur je CV en motivatie naar info@processminded.nl of bel 0184 63 68 18.

