Stichting Fundacion Cas pa ComunidadArubano, is een stichting die ten doel heeft in het belang van de
volkshuisvesting en wijkvoorzieningen werkzaam te zijn in Aruba. Hoofdactiviteiten zijn: Kredietverstrekking
voor bouw en koop van eigen woning; Verhuur van sociale huurwoningen en overige panden;
Projectontwikkeling, directievoering en toezicht van woningbouwprojecten; Onderhoud en renovatie van
woningen; Bewonersbegeleiding en wijkbeheer, Verzekeringsbemiddeling voor eigen klanten en Makelaardij.

Wij zijn op zoek naar een full time:

Manager Projectontwikkeling Directievoering en Toezicht
Als Manager Projectontwikkeling Directievoering en Toezicht bent U verantwoordelijk voor het doelmatig
organiseren en leiden van de activiteiten van de afdeling, zodat de voorbereiding en de uitvoer van FCCA
woningbouwprojecten goed en conform planning verlopen. De functie ressorteert onder de Hoofd
Bouwtechniek. Innovatie staat bij het uitoefenen van deze functie centraal.

Uw werkzaamheden als manager bestaan onder andere uit:
- Het assisteren en ondersteunen van de Hoofd Bouwtechniek bij het opstellen van het beleid;
- Als waarnemer van Hoofd Bouwtechniek, het coördineren en uitvoeren van alle activiteiten van
de afdelingen Bouwbegeleiding, Begroting en Taxatie en Onderhoud en Renovatie.
- Het opstellen van het afdelingsbudget;
- Het analyseren en adviseren over nieuwe en duurzame bouwsystemen aan de Hoofd
Bouwtechniek en de Directie;
- Periodiek schriftelijk rapporteren over de bouwprojecten en verbeteringsvoorstellen doen;
- Het opstellen van bouwovereenkomsten en het uitvoeren van complexe
constructieberekeningen;
- Het uitvoeren van kostencalculatie, het vaststellen van prijzen ten aanzien van bouwprojecten en
het maken van projectramingen;
- Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, de nutsbedrijven, aannemers,
projectontwikkelaars, architecten en adviseurs met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering
en afsluiting van projecten;
Functie-eisen:
- Een afgeronde HBO –opleiding Bouwkunde aangevuld met project bouwmanagement;
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie;
- Heeft kennis van energiezuinige- en duurzame bouwsystemen;
- Is in staat om constructieberekeningen uit te voeren en beschikt over goede kennis van UAR en
UAV;
- Goede vaardigheden in AutoCAD tekensoftware, MS Project, PowerPoint en Excel;
- Beschikt over uitstekende leidinggevende, planning, organisatorische- en
rapportagevaardigheden;
- Goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift in het Nederlands, Papiaments en
Engels;
- Is creatief en innovatief.
Wij bieden:
Een uitdagende functie in een succesvolle bedrijfsomgeving. Daarnaast een arbeidscontract conform de
Arubaanse Wet en een salariëring met goede arbeidsvoorwaarden conform de FCCA rechtspositieregeling.
Interesse in deze vacature?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 15 januari 2019 naar mail@fcca.com t.a.v. VeronieVingal,
Hoofd Human Resources. Voor meer informatie over de functie kun je bellen naar Jose Paula Hoofd
Bouwtechniek op telefoonnummer (297) 522-3222.

