Pioneering zoekt passie
Heb jij passie voor bouw en innovatie? Wil je organisatie haar innovatiekracht
vergroten en talentvolle medewerkers hiervoor de ruimte geven?
Jouw Rol
Pioneering en haar deelnemers willen de bouwbranche en de gebouwde omgeving beter
en duurzamer maken. Dit doen we door te inspireren, innoveren en kennis te delen. We
ontplooien nieuwe initiatieven waarvoor wij gepassioneerde deelnemers zoeken die de
lead willen nemen in deze innovatieprojecten. Samen met andere Pioneering deelnemers
(onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers) werk je projectmatig aan innovatie.
Een innovatieproject dat jij aanstuurt en faciliteert. Je stapt een aantal uren per maand
uit de waan van de dag, de vertrouwde omgeving en de werkzaamheden van je eigen
organisatie. Je vindt dit een uitdaging en bent nieuwsgierig, enthousiast, zelfstandig, wilt
leren, hebt lef en bent gedreven om (bouw)innovaties samen met andere organisaties (in
co-creatie) te versnellen en realiseren.
Wij bieden jou en je organisatie....
Als klein en jong team zijn we bij Pioneering ondernemend ingesteld. Denken is goed
maar doen is beter! We geloven dat een wereld in verandering andere vaardigheden
vraagt: denken met je hart, durven samen te werken, openheid en lef. Pioneering heeft
een sterk en groot regionaal netwerk waarin we je introduceren en hiermee kennis en
ervaring bieden. Wij werken graag met jonge, authentieke aanpakkers die gedreven zijn
om impact en resultaat te behalen. Afhankelijk van de onderlinge afstemming of wensen
sparren we, dan wel bepalen we, met elkaar de strategie en aanpak van een
innovatieproject. Je krijgt de ruimte en begeleiding om vanuit een zelfstandige
ondernemende rol bij te dragen aan innovaties die leiden tot betere en duurzame
gebouwde omgeving én een sterke bouwbranche. Jouw ontwikkeling ondersteunen we
met alle mogelijke middelen en bespreken we samen.
Met jouw werkgever maken we goede afspraken over eventuele onkostenvergoedingen,
type, tijd en duur van de opdracht.
Kortom, een mooie samenwerking met voor alle partijen veel kansen en win-win.
Contactinformatie
Ben jij of ken jij een Young Professional, die je de kans wilt bieden om in de praktijk
kennis en ervaring op te laten doen in innovatietrajecten?
Neem dan contact op met Rutger Vrielink, r.vrielink@pioneering.nl of Carmen Oude
Wesselink, c.oudewesselink@pioneering.nl.

