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Ben jij iemand met daadkracht, doorzettingsvermogen en durf? Werk je gestructureerd, zelfstandig en vind je 
het een uitdaging om verder te bouwen? Dan komen wij heel graag in contact met jou!

Wie zijn wij?
De scholen van Conexus bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Nijmegen en Heumen en vormen 
een divers onderwijskundig palet, bestaande uit regulier en speciaal onderwijs, grote en kleine scholen en 
openbare en bijzondere scholen. De ruim 900 medewerkers op de 31 scholen verzorgen goed onderwijs 
aan ongeveer 8.000 leerlingen binnen een schoolomgeving die bij hen past. Binnen de stichting is een 
bestuursbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. 

Het vastgoed binnen Conexus is anders georganiseerd dan bij de meeste andere besturen buiten Nijmegen. 
Waar andere besturen bij de gemeente moeten aankloppen voor nieuwbouw en renovatie is Conexus (net 
als de andere Nijmeegse besturen) zelf verantwoordelijk voor de totale vastgoedcyclus. Het vastgoed is 
namelijk “doorgedecentraliseerd” van de gemeente naar het bestuur. Dit biedt kansen en uitdagingen in de 
vraagstukken die er zijn ten aanzien van de gebouwen. 

Wat ga jij bij Conexus doen?
Als coördinator huisvesting ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van:
 De instandhouding (beheer & onderhoud) van bestaande scholen en panden, met de nadruk op   

 pragmatisch denken en handelen om met de beschikbare middelen de kwaliteit van de gebouwen op  
 niveau te brengen en te houden. Deze instandhouding gebeurt samen met de interne technische   
 dienst van Conexus, aangevuld met externe reguliere onderhoudspartijen;
 Het vervangen van een substantieel deel van de gebouwen voor nieuwbouw en/of renovatie. Gezien  

 de huidige staat is dit een flinke uitdaging voor de komende jaren. Een goede samenwerking met   
 gemeente Nijmegen en externe partijen betrokken bij de projecten (architect, aannemers, interieur  
 bouwers) is daarbij essentieel;
 Het opstellen en bewaken, zowel inhoudelijk (Meerjaren Onderhoudsplan en Strategisch    

 Huisvestingsplan) als financieel, van het totaal van activiteiten en projecten binnen de portefeuille, het  
 rapporteren hierover aan het hoofd bedrijfsvoering en het CvB lid met de portefeuille bedrijfsvoering  
 en het opstellen van bijbehorende besluiten.

Conexus zoekt
 coördinator huisvesting

0.8 – 1.0 FTE
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Als coördinator huisvesting werk je nauw samen met tal van functionarissen binnen Conexus. Binnen de eigen 
eenheid met de technische dienst (TD) die storingen, reparaties en kleine verbouwingen en aanpassingen 
uitvoert. Daarnaast met het hoofd bedrijfsvoering, waar de nadruk ligt op advies en sparring over de inhoud 
en de financiën van het vastgoed.

Tevens ligt er in het verlengde hiervan een adviesrol naar het College van Bestuur.
Hiernaast ligt er een belangrijke rol naar de directeuren van de scholen om voortdurend in gesprek te blijven 
over waar ze last van hebben, wat er beter kan en ook hen te adviseren bij vraagstukken op het gebied van 
het gebouw. 

Extern ligt er een belangrijke rol op het monitoren van bestaande contracten met leveranciers van diensten en 
producten op het vlak van huisvesting. Het bewaken van prijsafspraken, het beoordelen van de kwaliteit en 
het ondersteunen bij aanbestedingen zijn hier voorbeelden van. Samen met het hoofd bedrijfsvoering ben je 
daarnaast verantwoordelijk voor het contact met de gemeente Nijmegen en met de huisvestingsspecialisten 
van collega schoolbesturen. 

Een dynamische rol die vraagt om durf, doorzettingsvermogen en daadkracht. De functie biedt veel ruimte om 
op een nieuwe manier verder te bouwen van het nu naar morgen, zowel letterlijk als figuurlijk. Het beheren 
van nu en het bouwen aan morgen.

De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van je functie:
 Het vertalen van de MJOP naar een drie-jaren plan en een jaarplan met de concrete activiteiten en  

 projecten per jaar;
 Het jaarlijks actualiseren van de MJOP op basis van verworven inzichten gedurende het jaar en het  

 3-jaarlijks aansturen van de externe herijking;
 Contractmanagement en monitoring van de uitbestede diensten op het vlak van huisvesting;
 Een spin in het webfunctie bij nieuwbouw en renovatie projecten tussen interne en externe   

 stakeholders;
 Advisering, gevraagd en ongevraagd aan directeuren van de scholen, het College van Bestuur en   

 het hoofd bedrijfsvoering op het vlak van huisvestingsvraagstukken inclusief het maken van   
 de benodigde besluitvormingsdocumenten;
 Contact onderhouden met relevante partijen zoals gemeente, brandweer, inspectie en ODRN.

Wat vragen wij van een coördinator huisvesting?
 Je beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt een relevante opleiding gevolgd op (post) HBO niveau (bij voorkeur bouwkunde);
 Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 Je hebt ervaring met schakelen tussen het dagelijkse beheer en onderhoud met de technische dienst  

 aan de ene kant en het adviseren van het bestuur over groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw  
 aan de andere kant;
 Ervaring met digitalisering van tekeningen, vastgoedinformatie en contracten is een pre; 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
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Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 Je bent nauwkeurig en daadkrachtig;
 Je bent in staat zelfstandig te werken;
 Je bent in staat om advies aan te passen aan de verschillende doelgroepen (van bestuur tot   

 conciërge);
 Je werkt planmatig en gestructureerd;
 Je bent proactief. 

Wat bieden wij jou?
Jij komt zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 april 2021, werken bij Conexus:
 Wij bieden jou een interessante en veelzijdige functie voor 32 tot 40 uur per week (0.8 – 1.0 fte);
 Je komt te werken op het bestuursbureau aan de Panovenlaan in Nijmegen;
 Een functie met maatschappelijke relevantie;
 Een uitdagende functie met veelzijdige taken, ruimte en verantwoordelijkheden;
 Groei en ontwikkeling: we investeren in opleidingen, coaching en training;
 Goede arbeidsvoorwaarden: salaris in schaal 11 OOP, conform cao primair onderwijs. Afhankelijk van  

 kennis en ervaring;
 Bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract. 

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan de heer Pieter van Driel, hoofd bedrijfsvoering. Graag ontvangen wij je 
CV en motivatiebrief uiterlijk zaterdag 2 januari om 12.00 uur via  celine.nadimi@conexus.nu. 

De gesprekken (1e ronde) met de sollicitatiecommissie zijn gepland op 15 januari tussen 10 uur en 14 uur te 
Nijmegen.

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Pieter van Driel, 
via pieter.vandriel@conexus.nu of tel. 06-12613659.

Voor meer informatie over stichting Conexus, zie www.conexus.nu

www.conexus.nu

