Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Projectontwikkelaar Bouw
Een kei aan de voorkant van het project

Vacaturenummer: 1413

Vacature:
Ga jij aan de slag als Commercieel Projectontwikkelaar, bij een succesvol ontwikkelend
bouwbedrijf in de regio Zuid-Holland? Dan ben jij betrokken bij het volledige ontwikkel- en
realisatieproces van complexe projecten. Jij zet je overtuigingskracht en denkvermogen graag in
om duurzaam vastgoed te ontwikkelen van hoge kwaliteit, met oog voor de toekomstige bewoners
of gebruikers. Je werkt aan verschillende complexe projecten in binnenstedelijke gebieden, waar
je verantwoordelijk bent voor:

het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken;
de financiën nauwlettend in de gaten houden;
planningen opstellen en toezien op de voortgang;
het initiëren van processen;
het bijstellen van exploitaties en contractmanagement;
verslag doen van ontwikkelingen en de directie adviseren;
contact onderhouden met allerlei in- en externe partijen.

Functieprofiel:
Als Commercieel Projectontwikkelaar is het belangrijk dat je goed kunt leidinggeven, overtuigen
en samenwerken in teamverband. Jij kunt jongere collega's iets leren en wijst ze graag de weg.
Daarnaast beschik je over:

minimaal een hbo-diploma Bouwkunde of Vastgoed, wo is een pre;
Ten minste vijf jaar relevante werkervaring;
technisch en cijfermatig inzicht, je denkt in oplossingen;
gedegen kennis van gebiedsontwikkeling;
commerciële en communicatieve vaardigheden;
een klant-, resultaat- en kwaliteitsgerichte instelling.

Bedrijfsprofiel:
Deze vooruitstrevende ontwikkelende bouwer richt zich met name op uitdagende projecten in de
woningbouw, om mensen een fijne leefomgeving te kunnen bieden. Door gebruiksvriendelijkheid
te combineren met spectaculaire architectuur worden de meest bijzondere projecten gerealiseerd.
Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan revolutionaire ontwikkelingen en technologieën,
digitalisering en duurzaamheid.

Geboden:
een vaste aanstelling binnen een toonaangevend bedrijf;
een zeer uitdagende en afwisselende functie, door grote diversiteit aan projecten en
opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren:

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan 24/7 contact op met
Richard Hol via +31 (6) 22242707.
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