
 

Manager verduurzaming voor DVvE bv 
 

DVvE bv zoekt een: 

 

Manager verduurzaming van VvE’s 
Wij zoeken een manager verduurzaming voor DVvE B.V..  
Heb jij kennis en ervaring met begeleiding van VvE’s richting verduurzaming? Ben jij in staat om een 
technisch verduurzamingsadvies te beoordelen en te vertalen naar handeling perspectief voor de 
VvE? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken. 

 

Over DVvE 

We zijn een jonge onderneming en hebben de ambitie om verduurzaming voor VvE’s aantrekkelijk 
en haalbaar te maken. DVvE ondersteunt VvE’s in de regio Utrecht bij de ontwikkeling van hun 
renovatie- en verduurzamingsplannen en de besluitvorming daarover. We bieden VvE’s maatwerk 
en tegelijkertijd zorgen we voor een transparant proces met korte doorlooptijden. Inmiddels 
ondersteunen we ruim 20 VvE’s. Dat aantal groeit snel en om die reden zoeken we versterking van 
ons team. Op dit moment bestaat de interne DVvE organisatie uit een CEO en COO. Daarnaast 
werken we met een team van ruim 20 ervaren verduurzamingsexperts.  
 

Functie 

De experts helpen VvE’s bij de ontwikkeling van verduurzamingsplannen en besluitvorming 
daarover. We zoeken een specialist die in staat is de informatie uit een intakegesprek met een VvE 
te vertalen naar een passende offerte voor de VvE en vertaalt naar een opdracht voor een van onze 
verduurzamingsexperts. Als verduurzamingsmanager beoordeel je de rapportages en adviezen van 
de verduurzamingsexperts en zorg je ervoor dat de VvE een passend voorstel voor vervolg krijgt. 
Kortom, door jouw expertise en aansturing zijn we in staat om goed en professioneel maatwerk te 
leveren.  
 
De verduurzamingsmanager werkt nauw samen met de CEO en COO van DVvE om zo tot verdere 
optimalisatie van onze dienstverlening te komen.  
 
Wat ga je doen?  

 
➢ Het maken en geven van presentaties aan en het voeren van intakegesprekken met 

geïnteresseerde Vve’s; 
➢ Het beoordelen en bewaken van de kwaliteit en voortgang van de door de procesondersteuners 

en experts opgestelde verduurzamingsplannen;  
➢ Opdrachtverlening en aansturing, target setting van individuele procesbegeleiders en experts;  
➢ Het signaleren en optimaliseren van kansen voor ontwikkeling van de dienstverlening van DVvE.  
 
Wie zoeken wij? 

 

➢ Een afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar gelijkwaardig kennisniveau; 
➢ Bij voorkeur ervaring met verduurzaming en renovatie van VvE’s;  
➢ Bereidheid om ’s avonds te werken (ongeveer 6 keer/maand);  
➢ Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 
➢ Kan goed prioriteiten stellen is daadkrachtig en in staat in te spelen op veranderingen;  

 

We hebben voorkeur voor kandidaten die woonachtig zijn in de regio Utrecht.  



 

 

Wat bieden wij? 

➢ Een uitdagende functie binnen een dynamische en maatschappelijk relevante werkomgeving;  

➢ De mogelijkheid met ons mee te bouwen aan DVvE en onze dienstverlening;  

➢ Een jaarcontract voor 28-36 uur/week met uitzicht op verlenging, een salaris passend bij je 

werkervaring met goede voorwaarden zoals hybride werken en een pensioenregeling; 

➢ Ruimte voor vernieuwing, ondernemerschap en eigen initiatief.  

 

Graag ontvangen we je sollicitatie (motivatiebrief+CV) vóór 15 juni. Je kan deze sturen naar 

stef.roell@dvve.nl.. Een check op referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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