Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Technisch Projectontwikkelaar Bouw
Topper die het ontwikkeltraject in de vingers heeft

Vacaturenummer: 1611

Vacature:
Als Technisch Projectontwikkelaar bij dit ontwikkelende bouwbedrijf ben jij verantwoordelijk voor
een soepel verloop van het ontwikkeltraject van woningbouwprojecten in Gelderland. Jij bepaalt
de haalbaarheid en de projectstrategie, waarbij je het eindresultaat en de wensen van de klant
altijd scherp in het vizier houdt. Ook zorg je dat de juiste informatie voor de klant beschikbaar is
wanneer het verkoopproces begint, inclusief tekeningen en verkoopstukken. Verder houd je je
bezig met:

overleg voeren met allerlei partijen t.a.v. het technisch ontwerp;
zorgen voor een soepele overdracht naar de realisatie;
analyseren en in kaart brengen van kansen en risico's;
coördineren en afronden van de ontwerp- en engineeringfasen;
de voortgang van projecten bewaken en daarover rapporteren;
vaststellen van kwaliteits- en veiligheidsrisico's van het project.

Functieprofiel:
Jij weet als Technisch Projectontwikkelaar Bouw te overtuigen met jouw ervaring en
organisatorische capaciteiten. Jij kunt uitstekend communiceren met verschillende partijen, om
zaken af te stemmen en te zorgen voor effectieve samenwerking. Ook weet je collega's keer op
keer te motiveren en inspireren om te gaat voor het beste resultaat. Je bent bekend met de
nieuwste ontwikkelingen in de markt en goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Dit
neem je mee:

ten minste een hbo-opleiding Bouwkunde of Vastgoedkunde;
3 jaar relevante ervaring bij een ontwikkelende aannemer;
een gestructureerde en zorgvuldige werkwijze;
creativiteit en de ambitie om steeds beter te worden.

Bedrijfsprofiel:
Deze ontwikkelende bouwer in het oosten van het land zet zich volop in om op maatschappelijk
verantwoorde en duurzame wijze mooie woningen neer te zetten. Maar ook renovatie en
onderhoud horen tot de specialismen van dit bedrijf. Met innovatieve en duurzame technieken
wordt er gebouwd met oog op een betere toekomst voor iedereen.

Geboden:
goede werkgever, met fijne arbeidsvoorwaarden;
volop kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling;
werken bij een maatschappelijk verantwoorde organisatie;
afwisselende functie met leuke projecten.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!

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

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
Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.
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