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Geef jij als manager van de Academy Vastgoedbeheer
en -ontwikkeling een duurzame impuls aan de bouw?
Wie zijn wij?
BOB-KOB is het toonaangevende opleidingsinstituut voor de bouwsector. BOB bv werkt
voor (medewerkers van) woningbouwcorporaties, gebouwbeheerders, ontwerpen adviesbureaus, uitvoerende bouw, infra
en overheid. www.bob.nl. KOB bv verzorgt de
erkende opleidingen tot het Vakdiploma
Aannemer bouw- en infrabedrijf. www.kob.nl

Wie zoeken wij?
Ben jij in staat de Academy naar volwassenheidsfase te brengen? Ben jij sparringpartner
voor woningcorporaties en (institutionele)
vastgoedbeheerders op operationeel- en
beleidsniveau? Ben jij degene die (bouwtechnische) innovaties en duurzaamheidsambities
vertaalt naar ontwikkeltrajecten? Ken jij de
wereld van de gebouwde omgeving?

Ons doel is het ontwikkelen van medewerkers,
bedrijven en organisaties binnen de sector
bouw. Dit doen wij met een professioneel
team van adviseurs, trainers en docenten uit
de praktijk, in nauw contact met onze klanten.
Wij hebben een ruim aanbod aan opleidingen,
trainingen en workshops voor zowel open
inschrijving als maatwerkoplossingen.
Deze bieden wij blended, via e-learning,
hybride en klassikaal aan.

Wij zoeken iemand:
• met een drive om met de Academy een
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
bouw.
• met het extraverte karakter om de
Academy extern neer te zetten.
• die als teamspeler samen met zijn multidisciplinaire team optimaal samenwerkt en
zo de Academy in brede zin doorontwikkelt.
• met een netwerk in de wereld van woningcorporaties en/of vastgoedbeheer.
• met voldoende ervaring, aantoonbaar werken denkniveau op hbo- of wo-niveau naast
relevante opleidingen en deskundigheid.

We hebben de basis gelegd voor de Academy
Vastgoedbeheer en -ontwikkeling, met onder
meer functiegerichte opleidingen, trainingen
en workshops voor onder andere beheerders,
opzichters, projectleiders en assetmanagers.
De komende jaren gaan wij dit doorontwikkelen, uitbreiden en positioneren.
Functie
Als manager van de Academy breng je deze,
samen met je team, naar een volgende fase
qua structuur, inhoud, didactiek, omvang en
positionering.
Als contactpersoon voor onze relaties binnen
woningcorporaties en vastgoedbeheerders
ondersteun je deze organisaties bij het optimaal ontwikkelen van organisaties en medewerkers in lijn met organisatiebeleid. Je kent
de markt en bent in staat specifieke doelen en
behoeften van onze klanten te achterhalen
en te vertalen naar leerdoelen en opleidingen.
Daarnaast ontwikkel en beheer je samen met
je team en veelal met externe docenten en
deskundigen het pakket aan opleidingen.
Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen
en positioneren van de Academy, waarbij je
voldoende middelen tot je beschikking hebt
om dit te bereiken.

Wat bieden we?
Wij bieden je een uitdagende functie, met
uiteraard uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden.
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan
je contact opnemen met Arend Katan,
katan@bob-kob.nl. Heb je belangstelling voor
deze functie stuur dan je cv + motivatie naar
s.ammann@bouwendnederland.nl.
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