
Vacature Project Coördinator (Fulltime, standplaats Panningen)   
 
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, binnen een sterk groeiende sociale organisatie? En houd jij 
graag de touwtjes in handen? Dan ben jij wellicht de Project Coördinator waar wij naar op zoek zijn! 
 
Over C3 Living en Rendiz 
Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we halffabricaten 
waaronder prefab badkamers.  

C3 Living is opgericht in 2015 en onderdeel van Rendiz; organisatie met een sociaal hart. Doordat we 
werken met mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt, zagen we hoeveel behoefte er 
was naar sociale huisvesting. Tevens zagen we een stijging in het aantal daklozen. Vanuit ons sociale 
hart, was dit aanleiding om C3 Living op te richten.  
 
Waardevol huisvesten 
Voor die mensen dáár bouwen we voor. Én daar bouwen we mee! Vanuit een veilige omgeving 
bouwen zij aan een prettige omgeving. Voor zichzelf en voor een ander. Zo wint dus de mens, 
maatschappij en milieu aan waarde. We werken immers met duurzame materialen en met lokale 
leveranciers.  

De vraag naar tijdelijke huisvesting is enorm. Het team van C3 Living bouwt op onze opleidings- en 
productielocaties in Panningen en Rotterdam. We hebben veel in eigen beheer: van sanitair tot 
elektro en van timmerwerkzaamheden tot het plaatsen van kozijnen.  

Ben jij toe aan een waardevolle stap in je carrière?   
Als Project Coördinator werk je aan uitdagende en diverse projecten op het gebied van flex-wonen in 
verschillende projectfasen, van acquisitie naar ontwerp en uiteindelijk tot aan realisatie fase. Je hebt 
hierbij een coördinerende rol, waarbij je nauw samen werkt met je collega’s. Daarnaast bouw je een 
duurzame relatie op met de opdrachtgevers en schakel je, waar nodig, deskundigen in.  
 
Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje… 

▪ Projecten (mee) voorbereiden; 
▪ Projecten sturen op kwaliteit, kosten en planning; 
▪ Doorlopend coördineren van meerdere projecten; 
▪ Signaleren en eventueel oplossen van de risico’s, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.  
▪ Betrokken bij en in nauw contact met opdrachtgevers en andere externe partijen; 
▪ Inventariseren van omgevingsfactoren, eventueel in samenwerking met adviseurs;  
▪ Verantwoordelijk voor het borgen van Plan – Do – Check – Act binnen een project.  

 

Wat vragen we? 

▪ Een afgeronde HBO of WO opleiding;  
▪ Het aantal jaren werkervaring vinden we minder belangrijk; gestructureerd werken, initiatief 

tonen en doorzettingsvermogen des te meer!  
▪ Affiniteit met (prefab) bouw.  
▪ Kennis van projectadministratie.  

▪ Ruime interesse in maatschappelijke en marktontwikkelingen, zoals:  

o Vastgoedontwikkelingen (woonwensen, kosten, trends, grondzaken).  

o Wet- en regelgeving op gebied van projectontwikkeling, bouwen, milieu, materialen 

en bouwstoffen.  

o Technische ontwikkelingen. 

https://rendiz.nl/


Daarnaast beschik je over de competenties communiceren, flexibiliteit, klantgerichtheid, leiderschap, 
organiseren, planmatig werken, heb je kwaliteit en financieel bewustzijn hoog in het vaandel staan, 
én ben je stressbestendig!  
 
Wat bieden wij?  

• Een unieke werkplek in Panningen 

• Marktconform salaris 

• Een dynamische afwisselende baan  

• Een contract van 38 uur per week  

• Volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

• De kans om samen met ons nieuwe ideeën te ontwikkelen! 
 
Heb je al zin om aan de slag te gaan?! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vivian Kersten, v.kersten@rendiz.nl. 
Solliciteren kan tot en met 10 oktober a.s. door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. de afdeling 
HR naar personeelszaken@rendiz.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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