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Terug naar het overzicht

Senior Projectmanager / Teamcoördinator
Voor 1.0 fte
Vacaturenummer 13259
VU onderdeel: Facilitaire Campus Organisatie

Algemeen
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende
universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in
onderwijs en onderzoek.
Onze breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen
en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende
economische
regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000
studenten wetenschappelijk onderwijs.
Facilitaire Campus Organisatie
De VU bouwt op de Zuidas een moderne stadscampus. Naast onderwijs- en
onderzoeksgebouwen komen er kantoren, woningen, horeca, sportfaciliteiten en culturele
voorzieningen. De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) zorgt voor ontwikkeling en onderhoud
van de gebouwen en campusterrein en voor facilitaire dienstverlening aan een zeer brede en
uiteenlopende groep gebruikers van de campus.
Ons doel is om een gastvrije en inspirerende omgeving te creëren waar wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek excelleren. Een omgeving maken waar studenten, medewerkers en
bezoekers zich thuis voelen en die attractief is voor alle betrokkenen.
De opgave voor FCO is breed, uitgaande van de gehele levenscyclus van vastgoed,
huisvesten en facilitaire exploitatie. Dat is een takenpakket dat zich vandaag afspeelt in de
directe relatie met gebruikers, in projecten naar nieuwe huisvesting en in de lopende en
langere termijn ontwikkeling van de Campus.
FCO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vernieuwingsprogramma van de VU
Campus. Daarvoor zet zij een team Realisatie Management in, onder regie van de directie
Campus Ontwikkeling. Voor dit realisatieteam zoeken wij een senior projectmanager die de
uitvoering van projecten begeleidt en die enkele andere projectteams coördineert. De senior
projectmanager is eerste aanspreekpunt voor de projectmanagers en ziet toe op de juiste
implementatie van de tools voor professioneel projectmanagement, bijv. op het terrein van
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