
Unieke Kans: Veelzijdige coach met technische achtergrond 
 
Ben jij een aanpakker met de juiste proactieve houding en technische kennis. Ben je maatschappelijk 
betrokken, coach je graag mensen, heb je twee rechter handen en vind je het leuk om in een 
creatieve omgeving te werken? Lees dan snel verder want wij zijn bij C3 Living op zoek naar: 
 

Een coach met oog voor mensen en passie voor techniek. 

Over C3 Living en Rendiz 

Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we halffabricaten 
waaronder prefab badkamers. We hebben inmiddels projecten gerealiseerd op het gebied van 
wonen (bijv woningen voor studenten, starters, zorgbehoevende en statushouders), leren 
(Kinderdagverblijven, leslokalen, trainingslocaties), werken (kantoren) en recreatie (B&B’s, 
vakantiewoningen).  

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! Want bij C3 Living wordt gebouwd 
door vakmensen die samenwerken met mensen die een inhaalslag willen  op de arbeidsmarkt. 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. Kortom: met C3 Living wordt waardevol wonen, zorgen, leren, recreëren en 
werken mogelijk. 

De vraag naar tijdelijke huisvesting is enorm. Het team van C3 Living bouwt op onze opleidings- en 
productielocatie in Panningen. We hebben veel in eigen beheer: van sanitair tot elektro en van 
timmerwerkzaamheden tot het plaatsen van kozijnen. Het team van C3 Living bestaat uit vakmensen 
en mensen die een inhaalslag willen maken op de arbeidsmarkt. Ter versterking van ons team zoeken 
we een coach die meedraait in de productie en daarnaast de mensen uit leer/werkentrajecten 
coacht bij hun ontwikkeling.  
 
Ben jij toe aan een waardevolle 2e stap in je carrière?   

Je draait mee in de productie, dus we vinden het belangrijk dat je beschikt over twee rechter handen 
en technisch inzicht. Samen met je team bouw je aan prefab oplossingen dus naast collegiaal ben je 
ook een echte aanpakker, initiatiefrijk, creatief en handel je pro-actief.  

Je werkt samen met mensen uit leer/werktrajecten die je coach in hun ontwikkeling. Daarom beschik 
je over maatschappelijke betrokkenheid en heb je oog voor de mens. Omdat iedere dag anders is ben 
jij flexibel en kan je ieder moment schakelen naar wat op dat moment nodig is. Jouw positieve 
houding, coachende vaardigheden en luisterend oor helpen je collega’s op weg naar een waardevolle 
toekomst. 

  

https://rendiz.nl/


Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje; 

• Je coacht en begeleidt mensen bij werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het op maat zagen van 
hout.  

• Je werkt samen met collega’s aan de realisatie van een woning.  

• Je controleert het werk en gaat voor de beste kwaliteit.  

• In overleg met het team kom je tot de juiste technisch oplossing en leren jullie van elkaar.  

• Je biedt een luisterend oor naar collega’s en staat in contact met het hele team. 

 
Wat bieden wij?  

• Een unieke werkplek in Panningen 

• Marktconform salaris 

• Een dynamische afwisselende baan  

• Een contract van 32 - 38 uur per week.  

• Volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

• De kans om samen met ons nieuwe ideeën te ontwikkelen. Binnen C3 Living staat leren en 
ontwikkelen van de coach en collega’s voorop.  
 
 

Heb je al zin om aan de slag te gaan?! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep Gubbels, info@c3living.nl. 
Solliciteren kan tot en met 1 maart door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. Nancy Verhoef 
naar personeelszaken@rendiz.nl.   
 
Kijk voor meer informatie op www.c3living.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 

 

mailto:info@c3living.nl
mailto:personeelszaken@rendiz.nl
http://www.c3living.nl/

