
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

 

Duurzaamheid en circulariteit in de bouw vind jij interessante thema’s.  
Dat straal je uit en daarmee inspireer je anderen. Jij redt je communicatief 
uitstekend op verschillende niveaus met diverse belanghebbenden en bent niet 
bang om gevraagd en ongevraagd je mening te geven.  
 
Want jij wil een organisatie doorontwikkelen met jouw kennis van 
duurzaamheidsthema’s zoals circulair ondernemen, energie- en milieuprestaties en 
het verduurzamen van gebouwen. Je inspireert, motiveert en activeert anderen om 
zich te verdiepen in circulair bouwen. Zowel intern als extern.  
 

 
Word jij (M/V) onze nieuwe Manager Duurzaamheid & Circulariteit?  
 
 

Onder de vlag van onze formule NEXTERIA, heeft VDR Bouwgroep een 
vooraanstaande positie verworven op het gebied van Circulair Bouwen. We zijn 
gesprekspartner voor belangrijke partijen, zoals RVO, Bouwend Nederland, NIBE en 
Duurzaam Gebouwd. Onze visie en concrete aanpak van circulaire vraagstukken 
heeft al veel navolging in de markt gekregen.  
 
 
Om onze koppositie te behouden ga jij de NEXTERIA formule verder uitbouwen; van 
technisch onderbouwd naar praktisch gebouwd. Daarmee ondersteun je onze 
commerciële activiteiten en adviseer je onze opdrachtgevers bij het maken van 
circulaire keuzes. Jij zorgt dat wij bij de juiste partijen aan tafel (blijven) zitten en je 
bent het gezicht van NEXTERIA. Als circulair expert verbreedt jij onze kennis en 
netwerken.    
 
 
Daarnaast zorg jij ervoor dat de gebouwen die wij opleveren -conform de opdracht 
van de klant- gecertificeerd worden volgens de richtlijnen van BREEAM-NL of GPR 
Gebouw. Jij stuurt onze interne en externe Experts aan en coördineert de 
duurzaamheidstrajecten. Daarbij krijg je ondersteuning van onze Engineer 
Duurzaamheid. Samen zijn jullie elke dag bezig met het verduurzamen van onze 
mooie (bouw)wereld. En daarvoor krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 

Enkele van de taken binnen deze functie: 
 
• doorontwikkelen en borgen van duurzaam en circulair beleid in onze organisatie; 
• business development: i.s.m. commercie aanscherpen en uitwerken van de 

marktstrategie voor NEXTERIA; 
• tezamen met verschillende marktpartijen ga je op zoek naar innovatieve 

producten voor onze duurzame en circulaire bouwprojecten; 
• aansturen en adviseren van de betrokken partijen m.b.t. circulaire en 

duurzaamheid labels in het aanbiedings- en realisatietraject. Van klant tot 
architect, constructeur, adviseur en calculator; 

• je geeft invulling aan de verschillende onderdelen in het Gebouwpaspoort en 
zorgt dat alle benodigde informatie beschikbaar is.  

• begeleiden en optimaliseren van subsidietrajecten (SDE, MIA/VAMIL);  
• signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen in de markt en op het 

vakgebied, in het bijzonder gericht op (logistieke) bedrijfshuisvesting, 
vastgoedontwikkeling en innovaties voor duurzaam en/of circulair bouwen. 
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Wat vragen wij: 
Jij beschikt als Manager Duurzaamheid en Circulariteit over: 
 

• een afgeronde HBO/WO-opleiding in een (bouw)technische richting, bij voorkeur met 
specialisatie in duurzaamheid; 

• minimaal 5 jaar professionele ervaring in duurzaamheid; 
• (bij voorkeur) een geldig certificaat BREEAM-NL Expert en/of GPR Gebouw Expert;  
• ervaring met het maken van MPG en BENG/ EPC berekeningen; 
• ervaring met, of uitgebreide kennis van, de MCI (Materialen Circulariteit Index) en LI 

(Losmaakbaarheid Index);  
• ervaring met het leiden van projecten in multidisciplinaire teams; 
• kennis of ervaring met LEED en/of WELL (een pré). 

 
Als persoon: 
 

• ben je een echte pionier en organisator op het gebied van duurzame en circulaire 
inhoud (innovatie) en het proces (uitvoering);  

• ben je creatief, ondernemend, accuraat, prominent en resultaatgericht; 
• kan je een zekere praktische nuchterheid goed waarderen; 
• ben je instaat om complimenten te geven en te ontvangen.   

 
 
Wat bieden wij: 
 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-UTA voor de Bouw op basis van 32-40 uur; 
• Marktconform salaris, afgestemd op kennis en ervaring; 
• (Electrische) bedrijfsautoregeling; 
• Een goede pensioenregeling via het pensioenfonds BPF Bouw; 
• 30 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 
• Winstdelingsregeling en Fonds Duurzame Inzetbaarheid. 

 
Daarnaast kennen we veel aantrekkelijke regelingen, waaronder een winstdelingsregeling 
en ons Fonds Duurzame Inzetbaarheid. We zien graag dat je jezelf blijft ontwikkelen, 
stimuleren dat met jaarlijkse F.I.T. gesprekken (‘passend’ huidig werk, bredere inzet en 
toekomst) en bieden je opleidingsmogelijkheden. 

 
Waar ga je werken: 
 

Je standplaats is bij VDR Bouwgroep in Deventer, een mooi en degelijk bouwbedrijf met een 
stevige financiële basis. Vanuit onze kernwaarden Plezier, Ambitie en Verantwoordelijkheid, 
bouwen wij dagelijks aan waardevolle relaties door heel Nederland! Je zal dan ook 
regelmatig afspraken hebben op de verschillende bouwlocaties en bij 
netwerkbijeenkomsten.  

  
Meer over VDR Bouwgroep lees je op: https://vdrbouwgroep.nl/over‐ons 
Meer uitleg over NEXTERIA vind je hier: https://nexteria/animatie  
 
Contact:  
 

Wil je wat meer informatie over onze Duurzame en Circulaire aanpak? Neem dan contact 
op met onze Engineer Duurzaamheid, Tom van Remmen: tel. 06-14480211 
 
Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure bel je met Anton Stolte,  
HR-manager, tel. 06-83367326.  
 
Stuur je motivatiebrief en cv naar: vacatures@vdrbouwgroep.nl t.a.v. Anton Stolte. 
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