NEW CHEESE DEVELOPMENT
AN AMAZING WAY TO DEAL WITH REAL ESTATE
Projectontwikkelaar met 2 tot 5 jaar werkervaring
New Cheese Development is een jong bedrijf gericht op het ontwikkelen en managen van voornamelijk
binnenstedelijke projecten.
Wij zien ons in de rol van regisseur. Creatief, ondernemend en inspirerend waar het kan, helder en zorgvuldig
waar het nodig is en altijd verbindend. We zien en erkennen ieders rol nadrukkelijk. We richten ons 100% op
ontwikkeling. Vanuit een ondernemende insteek.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Als projectontwikkelaar ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van bijzondere en complexe,
binnenstedelijke projecten.
Betrokken bij het totale ontwikkelproces.
Processen initiëren, bijstellen van exploitaties en contractmanagement, ondersteuning bij acquisities.
Veel eigen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
Baas over het proces = regisseur.
De functie biedt de ruimte om door te groeien tot het zelfstandig initiëren en aansturen van projecten.

Opleiding
Jij bent fulltime beschikbaar en beschikt over een afgeronde HBO- of Universitaire studie met een bouwkundige
of vastgoed gerelateerde opleiding.
Profiel
•
•
•
•
•

Competenties: enthousiast, resultaatgericht, analytisch, flexibel, commercieel, sociaal en
communicatief vaardig, samenwerken, ondernemend, klantgericht, humor, creatief, inspirerend en
doorzettingsvermogen.
Er is veel ruimte om verder te bouwen aan deze kwaliteiten en je allround te ontwikkelen tot vastgoed
professional.
Je houdt van afwisseling tussen theorie en praktijk en bent in staat om zelfstandig beslissingen te
nemen.
Bouwtechnische kwaliteiten en affiniteit met diverse aspecten rondom ruimtelijke ontwikkeling,
waaronder kennis van (bouw)regelgeving.
Jij hebt interesse in zowel het ontwikkelen van woningen als commercieel vastgoed.

Heb jij 2 tot 5 jaar relevante werkervaring en je bent gedreven om een nieuwe stap te maken in je carrière. Dan
ben jij volgens ons ideaal ter versterking van ons team!
Waar kom je te werken?
•
•
•
•
•
•
•

Kantoor in Amsterdam.
Team van 2 met ambitie om de komende jaren door te groeien.
Onafhankelijk bedrijf.
Werkgebied betreft de gehele Randstad.
Betrokken bij spraakmakende projecten die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving.
Type projecten: Iconische woongebouwen, transformatie van kantoren en binnenstedelijke (gebieds)ontwikkelingen.
Onze kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen kwaliteit, architectuur, duurzaamheid, sociale
samenhang en vooral ook tussen alle partners.
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Voorwaarden
•
•
•
•
•

Marktconform / goed salaris en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
Dynamische en creatieve omgeving.
Inhoudelijk, afwisselende, verantwoordelijke en uitdagende baan.
Veel vrijheid en flexibiliteit.
Steile leercurve, ruimte voor eigen initiatief, zelfontplooiing, groeimogelijkheden, persoonlijke
ontwikkeling.

Solliciteren?
We dagen je uit om te solliciteren. Neem ons mee in jouw visie op de rol die je voor jezelf ziet binnen NCD. Als
onze visies aansluiten nodigen wij jou uit voor een persoonlijk gesprek. Stuur jouw motivatie met CV per e-mail
naar pepijn@newcheesedevelopment.nl. Als je meer wilt weten over de functie, bel dan even met Pepijn van
de Weijer, telefoon +31 6 46031106.
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