
 

Vacature Projectmanager/ Manager verduurzaming VvE’s 
 

DVvE b.v. zoekt een Projectmanager/ Manager verduurzaming voor VvE’s  
Wil jij impact maken en de energietransitie helpen versnellen? Ben jij een verbinder en in staat een 
groot portfolio te managen? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 
 

Over DVvE 

We zijn een jonge, maatschappelijk betrokken onderneming en hebben de ambitie om verduurzaming 
voor VvE’s aantrekkelijk en haalbaar te maken. DVvE helpt VvE’s in de regio Utrecht bij de 
ontwikkeling van hun renovatie- en verduurzamingsplannen en de besluitvorming daarover. We 
geven VvE’s een maatwerkadvies en tegelijkertijd zorgen we voor een transparant proces met korte 
doorlooptijden. Inmiddels ondersteunen we ruim 55 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 
twee koppige directie en werken we daarnaast met een extern team van ruim 24 ervaren 
verduurzamingsexperts en procesondersteuners.  
 

Jouw rol 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor VvE’s en je helpt hen de ideale klantreis naar verduurzaming 
vorm te geven. De projectmanager/ manager verduurzaming werkt hierbij nauw samen met de 
directie van DVvE en het team van experts en procesondersteuners. Je ben een verbinder maar bent 
niet bang te sturen op voortgang en resultaat. Je bewaakt het proces van de projecten en stuurt bij 
waar nodig.  
 
DVvE groeit snel en er is volop ruimte jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de doorontwikkeling 
van DVvE. Er zit veel variatie in het werk met een diversiteit aan taken en projecten. De exacte 
invulling van de functie wordt in onderling overleg bepaalt en is mede afhankelijk van kennis en 
ervaring.  
 
Wat ga je doen?  

 
➢ Jij bent het aanspreekpunt voor geïnteresseerde VvE’s, voert intakegesprekken en geeft 

presentaties;  
➢ Je stelt offertes op en verleent projectopdrachten aan de experts en procesondersteuners; 
➢ Je organiseert en bewaakt de projecten en de klantreis voor de VvE’s die wij ondersteunen naar 

verduurzaming; 
➢ Afhankelijk van jouw voorkeur en je profiel zou je ook bij kunnen dragen aan de inhoudelijke 

kwaliteit van de door de procesondersteuners en experts opgestelde verduurzamingsplannen;  
➢ Samen met je collega’s signaleren en optimaliseren van de dienstverlening van DVvE.  
 
Wie zoeken wij? 

 

➢ Je bent net als wij gemotiveerd om de energietransitie te versnellen; 
➢ Affiniteit met verduurzaming en/of renovaties van VvE’s; 
➢ Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 
➢ Kan goed prioriteiten stellen is daadkrachtig en in staat in te spelen op veranderingen; 
➢ Een afgeronde hbo-opleiding of gelijkwaardig kennisniveau; 
➢ Bereidheid om ’s avonds te werken(gemiddeld 2 a 3 keer per maand); 
➢ We hebben voorkeur voor kandidaten die woonachtig zijn in de provincie 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;  

➢ Ruimte voor je eigen ontwikkeling, vernieuwing, ondernemerschap en eigen initiatief; 

➢ Een jaarcontract voor 28-36 uur/week met uitzicht op verlenging,  

➢ Een salaris dat past bij je kennis en werkervaring met een maximum van € 5200,- bruto per 

maand.  

➢ Goede overige voorwaarden zoals flexibel en hybride werken, scholingsmogelijkheden, 

reis(kosten)vergoeding, en een goede pensioenregeling; 

 

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature neem dan contact op met Stef Röell via 06-

11866643. Graag ontvangen we je sollicitatie (motivatiebrief+CV) vóór 18 januari. Je kan deze sturen 

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

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

mailto:stef.roell@dvve.nl

