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Vanaf 2020 zal Lelystad Airport (Schiphol Group) uitgroeien tot hèt vakantievliegveld van Nederland. 

Belangrijke pijlers van de vernieuwde luchthaven zijn goede bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid 

en aandacht voor haar directe omgeving door middel van verantwoord ondernemen, innovatie en 

proactieve regionale samenwerking. De Lelystad Airport organisatie maakt een belangrijke 

transformatie door van een recreatie luchthaven naar een luchthaven met commerciële 

passagiersvluchten. Vanwege de dynamische ontwikkeling van ons vliegveld, zijn we op zoek naar een: 

Asset Manager Infrastructuur 

Daadkrachtig | Positief-kritisch | Verbinder | Energiek 

(fulltime) 

Als Asset Manager Infrastructuur heb je ervaring met het beheren van infrastructuur (zowel civiel als 

installaties) waarbinnen een grote diversiteit aan activiteiten plaatsvindt. De infrastructuur op Lelystad 

Airport is verdeeld in een landzijdig (publiekstoegankelijk) en luchtzijdig (Security Restricted Area) deel.  

Op het landzijdige deel vormen de reizigers, bezoekers, toeleveranciers, gevestigde bedrijven en 

hulpdiensten de belangrijkste gebruikers. Op het luchtzijdige deel zijn dit de vliegmaatschappijen en 

kleiner vliegverkeer, operationele dienstverleners, LVNL en de hulpdiensten zoals de 

luchthavenbrandweer. Deze gebruikers staan centraal bij het asset management op Lelystad Airport. Je 

weet je te verplaatsen in de belevingswereld van deze gebruikers en zoekt naar mogelijkheden om 

kansen te verzilveren of problemen/knelpunten te lijf te gaan. 

Lelystad Airport is langdurige partnerships met diverse contractpartijen aangegaan om hier invulling aan 

te geven. Ondersteund door de contractmanager vorm je het eerste aanspreekpunt voor de 

contractpartij. In het geval van aanpassingen of verbouwingen, werk je nauw samen met 

projectmanagers die voor een specifieke projectopdracht als directievoerder richting deze 

contractpartijen op zullen treden. 

Verantwoordelijkheden van de Asset Manager Infrastructuur: 

Als Asset Manager Infrastructuur maak je binnen Lelystad Airport onderdeel uit van de afdeling Asset 
Management. 

Je belangrijkste werkzaamheden zijn: 

 Het in samenspraak met de contractmanager optimaal bewaken van de uitvoering van het 
meerjarige Design-Build-Maintain contract met betrekking tot de land- en luchtzijdige 
infrastructuur op basis van UAV- gc. Dat doe je door de prestaties te beoordelen aan de hand 
van de periodieke rapportages van de contractpartij, het voeren van periodieke 
contractmanagement gesprekken en het, indien nodig, gebruik maken van de beschikbare 
sturingsmiddelen; 

 Regulier overleg met diverse gebruikers; 
 Het opstellen van een onderhoudsbegroting en de borging hiervan in het overkoepelende 

begroting van Lelystad Airport; 
 Verantwoordelijk voor het toezien op de uitvoering van het onderhoudsplan door de 

contractpartijen en de besteding van het toegewezen budget. Rapporteert aan de hand van een 
actueel bijgehouden budgetoverzicht over de voortgang aan de Senior Manager 
Operations, anticipeert op afwijkingen en stelt waar nodig bij; 
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 Het in samenwerking met de contractpartners identificeren van mogelijke verbeteringen. De 
verbeteringen met de hoogste toegevoegde waarde vertalen naar concrete verbetervoorstellen; 

 Het zorgdragen voor actuele asset informatie door middel van een up-to-date management 
beheersysteem (Ultimo in combinatie met BIM) voor het vastleggen en bewaken van de 
contractafspraken; 

 Het zorgdragen voor het gecontroleerd uitvoeren van changes (aanpassingen, verbouwingen, 
projecten, etc.). 

 

Jouw toegevoegde waarde: 

Jij hebt, als Asset Manager Infrastructuur, HBO werk- en denkniveau, minimaal 5 jaar ervaring in een 

technisch operationele omgeving, bent zowel technisch als financieel deskundig en denkt 

oplossingsgericht. Je hebt kennis van contractmanagement en technisch asset management, kennis 

van UAV-gc is een grote pré. 

Verder is het voor deze rol essentieel dat je overzicht weet te bewaren over de activiteiten binnen jouw 

scope en de wijzigingen die daarbinnen op middellange termijn plaatsvinden. Je weet waarop je moet 

letten bij de raakvlakken met andere beheerclusters en externe omgevingen. Verder ben je 

daadkrachtig, energiek, weet je prioriteiten te stellen, wil je excelleren in je vakgebied, kan je goed 

plannen en organiseren en ben je in staat om in hoge mate zelfstandig te werken. 

What’s in it for you? 

Naast een passend salaris conform de arbeidsvoorwaardenbundel van Lelystad Airport, op basis van 

een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Lelystad Airport een 

dynamische en afwisselende werkomgeving waar te midden van enthousiaste collega’s, meer dan 

voldoende ruimte is om eigen talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. 

Interesse? 

Wij zien jouw cv en motivatie graag tegemoet via vacatures@lelystad-airport.nl 

Heb je inhoudelijke vragen over deze functie, neem dan contact op met Lars Wouters, Adviseur Asset 

Management, via wouters@lelystad-airport.nl. 

Heb je vragen over het proces, neem dan contact op met Tirzah van Mourik, HR Adviseur, via 

vacatures@lelystad-airport.nl 
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