Factory Zero B.V. werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan
immers sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten
die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op
industriële schaal wijze te produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en
vooral betaalbaar te maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en
gezondere woning. Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële
productieprocessen zijn voor Factory Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar
missie. In Tiel wordt, in eigen huis, de iCEM ontwikkeld en geproduceerd. Dé bouwkundig
geïntegreerde energiemodule die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor
bewoners.

Om onze stevige groei in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een:

Projectmanager Externe Operaties
uitlevering - projecten – services - instandhouding

Wat ga je doen?
Als projectverantwoordelijke van de externe operatie ben je verantwoordelijk voor een
gestroomlijnd proces van uitlevering van onze energiemodules tot en met service en
instandhouding. De dynamiek van het nieuwbouw- en renovatieproces (ook in bewoonde
situatie) is je volledig bekend. Je stuurt op operationele excellentie en het voorkomen van
faalkosten. Een stevig groeiend multidisciplinair operationeel team wordt door jou
aangestuurd. Met het team streef je door middel van nazorg, service en instandhouding naar
gelukkige eindklanten en optimaal presterende installed base. Gezamenlijk realiseren jullie de
perfecte klantbeleving terwijl je een landelijk opererend uitvoeringsbedrijf opbouwt.
Wat verwachten we van jou?
Woonplezier realiseren voor bewoners van de woningen die wij samen met onze
opdrachtgevers bouwen en renoveren, is de uitdaging waar jij ’s-morgens je bed voor uitkomt.
Een goede samenwerking met onze opdrachtgevers, bouwpartners en collega’s is daarvoor
een keyfactor. Jij snapt wat opdrachtgevers waardevol vinden en weet de behoefte van
bewoners te doorgronden en te vertalen in een gestroomlijnde projecten- en
serviceorganisatie.

Wat zoeken we in jou als ideale kandidaat?
§ Je bent resultaatgericht en weet de leverketen binnen Factory Zero in te richten op
stabiele kwaliteit voor onze opdrachtgevers en bewoners.
§ Je bent zowel sterk in proces en inhoud als scherp op details, zonder je erin te verliezen.
§ Je houdt overzicht over veel parallelle processen, de bijbehorende financiën en de
mensen die aan deze processen werken.
§ Je hebt gevoel voor sociale interactie gekoppeld aan commercieel inzicht
§ Je hebt zowel inhoudelijk als financieel ruime ervaring als projectmanager of
eindverantwoordelijke in externe operaties.
§ Je hebt aantoonbare ervaring of sterke affiniteit met een installatietechnische
en/of bouwkundige omgeving en hebt een gedegen trackrecord in (seriematige)
woningbouw en woningrenovatie.
§ Je hebt een afgeronde hbo-opleiding
§ Je bent communicatief zeer vaardig
§ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
Wat biedt Factory Zero jou?
We bieden je een zeer uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze en
snelgroeiende organisatie (al 3 jaar op rij verdubbeling van de organisatie gerealiseerd).
Je krijgt de kans om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Naast een goed salaris krijg je de beschikking over een elektrische leaseauto en de
noodzakelijke middelen om je werk goed uit te kunnen voeren.
Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor
hun vak. Ze zijn zeer betrokken en onderschrijven onze missie. Werk je bij Factory Zero dan
heb je ongeveer 35 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent. De collega’s uit de fabriek en
van kantoor werken allemaal in één pand. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid
erg hoog. Ook de collega’s die op projecten werken hebben veelvuldig contact met de
collega’s in de fabriek en op kantoor en zijn ook regelmatig in Tiel te vinden.
Heb jij interesse?
Is dit de functie die op je lijf geschreven is en kun jij binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag?
Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Een assessment maakt
mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over deze vacature neem je contact
op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

