Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

PROJECTONTWIKKELAAR (m/v)

WAT GA JE DOEN
Als projectontwikkelaar ben je eindverantwoordelijk voor het gehele project. Je stuurt
het ontwikkelteam aan, creëert - samen met de conceptontwikkelaar - meerwaarde en
zorgt voor een rendabele business case. Wij vinden het belangrijk dat je ondernemend
bent en binnen de gestelde kaders zelf keuzes kunt en durft te maken. Je werkt
tevens mee aan de acquisitie van projecten en bent na acquisitie verantwoordelijk
voor het gehele proces tot start verkoop, waarbij je in staat bent kansen te verzilveren.
Daarnaast hechten wij veel waarde aan ons en jouw netwerk en het onderhouden
daarvan en is het belangrijk dat je goed weet wat er speelt bij gemeenten e.d.
TAKEN ZIJN ONDER ANDERE
• Acquisitie (samen met de directie)
• Na acquisitie het opstellen en uitwerken plandefinitie en opstellen business case
(haalbaarheidsfase), met ondersteuning van de interne conceptontwikkelaar, waar
mogelijk op basis van de Blokland-woonbibliotheek.
• Contact onderhouden met en coördineren van alle betrokken partners, waaronder
opdrachtgever, gemeenten, architecten, makelaars, architect, Woningborg en andere
partners. Samenstellen projectteam, waaronder ook externe adviseurs.
• Bestemmingsplan en vergunningen organiseren.
• Het project, in samenwerking met interne technische projectcoördinator, door
ontwikkelen vanaf haalbaarheidsfase tot aan verkoop- en werktekeningen en start
bouw/100% verkocht en tot en met de oplevering.
• In samenwerking met de afdeling marketing en verkoop vertalen van de behoefte
van de klant en bepalen van de time to market, alsook afstemmen commerciële
doelstellingen en zorgdragen voor het transport van de gronden/kavels.
• Oppakken en verder uitwerken van de fasedocumenten ten behoeve van
haalbaarheid (HBA), start verkoop en start bouw.
• Kosten-baten analyse (KBA), cashflow en planningen opstellen en bewaken.

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
N.B.: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

BEN JIJ IEMAND MET
• HBO werk- en denkniveau, in de richting van bouwkunde, projectontwikkeling
of vastgoed.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in de vastgoed branche.
EN BEN JE IN ELK GEVAL
• Een teamleider en kartrekker en in staat om verschillende leiderschapsstijlen toe te
passen.
• Communicatief, omdat je helder, duidelijk en relatiegericht communiceert
• Analytisch waarbij je het volledige proces overziet met een vooruitziende blik.
• Resultaatgericht, omdat je zorgt voor kostenefficiëntie, waardecreatie en kwalitatief
goede plannen.
• Ondernemend, pro actief en besluitvaardig.
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Dienstverband en arbeidsvoorwaarden zijn passend bij je ervaring en kwaliteiten.
Natuurlijk krijg je de juiste middelen om je werk goed te doen zoals een leaseauto,
telefoon en laptop. Wij vinden het vanzelfsprekend om onze medewerkers alle
gelegenheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Vernieuwing en verbetering (o.a.
met behulp van LEA(R)N-methodieken) staan bij ons hoog in het vaandel.

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?
Neem voor vragen over deze functie contact op met Francien van der Groen (P&O Adviseur)
via 06 - 57 41 08 51 of met René Sleeuwenhoek (Directeur ontwikkeling) via 06 - 37 34 28 08
en/of stuur je sollicitatie naar werken@gebroedersblokland.nl.

