
Projectcoördinator – RenoseeC 
 
RenoseeC zoekt een gemotiveerde projectcoördinator !   
 

RenoseeC ? 

 
RenoseeC heeft als doel om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen door 
betaalbare en kwalitatieve renovaties te verwezenlijken via het opzetten van 
collectieve wijkrenovatietrajecten.   
RenoseeC kent reeds een uitgebreide historiek als proefproject, o.a. vanuit een 
partnerschap tussen KU Leuven, Domus Mundi vzw en Pixii, en is nu klaar om  
opgeschaald te worden binnen de provincie Oost-Vlaanderen.  Terwijl een eerste 
wijkproject gelanceerd wordt in Sint-Niklaas ligt de voornaamste focus in de nabije 
toekomst op het zoeken naar – en opstarten van - nieuwe locaties, het opzetten van 
RenoseeC als vzw, het verder vormgeven van RenoseeC als werkvorm en het 
onderhouden en ontwikkelen van de knowhow binnen RenoseeC.  

 

Functie & Takenpakket 

 
De functie is tweeledig 
 
Commercieel: 
 

- Uitbouwen van een netwerk met lokale overheden 
- In kaart brengen van belangrijkste noden en aandachtspunten m.b.t. 

(wijkgerichte) renovaties in diverse steden en gemeenten, en deze vertalen 
naar het RenoseeC businessmodel 

- Overtuigen van lokale overheden van de meerwaarde van wijkgerichte 
renovatieactiviteiten, met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van 
kwetsbare doelgroepen 

 
Organisatorisch: 
 

- Algemene projectcoördinatie 
o Aansturen van projectpartners 
o Bewaken van de projectdoelstellingen 
o Organiseren en voorzitten van stuurgroepen en overlegmomenten 
o Rapportering 

 
- Vormgeven RenoseeC entiteit 

o Definiëren van de verschillende rollen in het partnerschap 
o Verder verfijnen en uitwerken van het businessmodel 
o Constructieve samenwerking met fabrikanten/verdelers en 

aannemers/architecten 
o Dagelijkse leiding over de jonge vzw RenoseeC  

 



- Opzetten lokaal netwerk bij nieuwe renovatieprojecten 

 

Profiel 

 
- je beschikt minimum over een masterdiploma of voldoende relevante ervaring 
- je bent Nederlandstalig, vlot communicatief en kan je ideeën overtuigend 

overbrengen 
- je hebt organisatorisch talent en coördineert graag 
- je hebt strategisch inzicht en zet dit om in concrete acties 
- je kan zowel zelfstandig werken als in team functioneren 
- je bent flexibel en bereid tot verplaatsingen binnen Oost-Vlaanderen 
- affiniteit met begroting / financiën is een pluspunt 
- ervaring in de bouwsector (op organisatieniveau) is een pluspunt 
- juridische achtergrond is een pluspunt 

 

Aanbod 

 
- Deeltijdse tewerkstelling (bespreekbaar, minimum 60 %)  
- Gevarieerde, boeiende job met uitdagingen 
- Flexibele werksituatie 
- Marktconforme verloning met extra voordelen 
- Plaats van tewerkstelling: Kerkstraat, Gentbrugge 
- We bieden een sterke inhoudelijke omkadering 

 

Solliciteren vóór 16 december 2019 
 
Solliciteren met Motivatiebrief en CV enkel via mail.   
 
Voor meer info, neem contact op met 

Bert Ostyn 

0488 085027 

Bert.ostyn@renoseec.com 

Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt zal je uitgenodigd worden voor een 
gesprek op woensdag 18/12 NM of donderdag 19/12 VM.   
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