
 

      

 

PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs 

Met 42 scholen is PCOU Willibrord in de stad en de regio een belangrijke instelling voor funderend onderwijs. Er 

werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Daarbij gaat het om 31 scholen 

voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, 

Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.  

Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de overtuiging 
dat wij er zijn voor àlle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk 
kind is er een passende plaats op één van onze scholen.  

 
Service en Advies: ondersteuning en advies 

Wij leveren ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur op het gebied van onderwijs, 
kwaliteit en innovatie, financiën, human resources (HR), ict en informatiemanagement, facility en huisvesting en 
communicatie. Service en advies levert optimale toegevoegde waarde voor schoolleiders en bestuur door 
professionele en efficiënte ondersteuning en advisering zodat zij in staat zijn om hun maatschappelijk missie waar 
te maken, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht en omgeving. Onze kernwaarden durf, 
verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze dagelijkse 
werkzaamheden. 
 

 
Bouw jij mee met PCOU Willibrord? 

Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste 

Junior Projectleider huisvesting (0,8 -1,00 fte) 

Utrecht groeit! En daarmee ook het onderwijs en de scholen in Utrecht. Ben jij net afgestudeerd HBO Bouwkunde en wil jij 

mee ontwikkelen aan onze schoolgebouwen van initiatieffase tot realisatie-/opleverfase? Dan nodigen we je graag uit om 

te solliciteren. 

Onze  scholen zijn gehuisvest in ongeveer 50 gebouwen in de gemeente Utrecht en gemeenten in de regio. In de komende 

jaren zal voor 20 tot 25 gebouwen nieuwbouw, ingrijpende renovatie of uitbreiding worden gerealiseerd. Dit is een 

fantastische mogelijkheid om samen met het college van bestuur en de schoolleiders onze ambities te verwezenlijken.  

We vragen 
• HBO bouwkunde; 
• een ontwikkelingsgerichte houding;  
•  durf en een proactieve instelling; 
•  affiniteit met het onderwijs en -huisvesting. 
 
We bieden 
•   Een mooie startersbaan met de kans om ‘vlieguren’ te maken. 
•   Een goede interne begeleiding en de kans om door te groeien. 
•   Inschaling schaal 9 conform cao vo. 
 

Wil je meer weten over onze organisatie, kijk dan op www.pcouwillibrord.nl.  

Reageren en solliciteren 

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Carolien Koek, senior projectleider, via 

telefoonnummer 06 21 43 98 25. Solliciteren kan door uiterlijk 10 juli een brief met je motivatie en cv te e-mailen naar 

c.koek@pcouwillibrord.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op maandag 15 juli. Mocht je nu al weten 

dan verhinderd te zijn i.v.m. vakantie, vermeld dit dan in je brief. 

https://www.pcouwillibrord.nl/

