Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Projectontwikkelaar Woningbouw
Welke Senior Werkvoorbereider maakt een stap vooruit?

Vacaturenummer: 1531

Vacature:
Jij bouwt als Projectontwikkelaar een brug tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf. In jouw
functie als ontwikkelaar adviseer je opdrachtgevers, en zorg je voor de technische uitwerking van
bouwprojecten. Hierbij houd jij rekening met de visie van de klant, de uitvoerbaarheid, de
financiële haalbaarheid en de kansen en risico's. Jij hebt als Projectontwikkelaar in commercieel,
technisch en sociaal opzicht de verantwoordelijkheid. Knelpunten weet jij vlot op te lossen en je
vormt een prettig aanspreekpunt voor je collega's. Daarnaast:

ondersteun jij de Directeur Ontwikkeling;
onderhoud je goed contact met uiteenlopende betrokken partijen;
zorg jij voor passende projectinvullingen voor zowel in- als externe partijen;
regel je de omgevingsvergunning, technische omschrijving en uitwerking;
ben je verantwoordelijk voor contractstukken en verkoopdocumentatie.

Functieprofiel:
Jij bent geschikt voor de functie van Projectontwikkelaar Woningbouw als jouw analytische en
leidinggevende vaardigheden sterk ontwikkeld zijn. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en
gaat proactief voor het beste resultaat en een tevreden klant. Je bouwtechnische kennis is
uitstekend en moderne bouwprocessen zijn voor jou bekend terrein. Verder beschik je over:

een hbo-diploma bouwkunde (of vergelijkbaar);
een creatieve denkwijze en analytisch vermogen;
5 jaar relevante ervaring bij een ontwikkelende bouwer;
goede communicatievaardigheden in woord en geschrift.

Bedrijfsprofiel:
Deze opdrachtgever is een ontwikkelend bouwbedrijf in de Randstad, met een breed scala aan
expertises. De middelgrote aannemer ontwikkelt en realiseert kwalitatief hoogstaande
bouwwerken voor wonen, werken en ontspanning. Hierbij wordt veel persoonlijke aandacht
besteedt aan de wensen en de beleving van de klant. Ook duurzaam bouwen staat bij deze
onderneming hoog in het vaandel.

Geboden:
in een hecht team werken aan mooie lokale projecten;
een uitdagende functie met veel afwisseling;
werken bij een betrokken organisatie met korte lijnen;
de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Reageren:
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
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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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