Ben jij onze nieuwe
projectontwikkelaar?
Vink Bouw is een zelfstandige, ondernemende bouwer in de randstad. Wij zien kansen en nemen
verantwoordelijkheid, zowel als ontwikkelaar als bouwer. We zijn actief in de woning- en de utiliteitsbouw.
Wij zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar innovatieve, duurzame oplossingen en proberen het iedere
dag een beetje beter te doen. Ontwikkelen en bouwen doen we samen met onze ontwikkel-, ontwerp- en
bouwpartners met als doel een tevreden klant en een project waar wij trots op zijn.
Wij maken maatwerk voor onze klanten/opdrachtgevers. Van grondgebonden woningen, appartementen,
binnenstedelijk of in het weiland, in combinatie met parkeergarages en/of commerciële plinten tot utilitaire
gebouwen zoals hotels, kantoren, scholen etc. Wij zijn vooral actief in de nieuwbouw maar realiseren soms
ook transformaties. Bekijk onze website www.vinkbouw.nl eens zodat je de diversiteit zelf kunt zien.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een fulltime projectontwikkelaar
met minimaal 5 jaar relevante werkervaring om
vanuit ons kantoor in Nieuwkoop het team te
versterken.
Als projectontwikkelaar ben je werkzaam vanaf
de allereerste schetsen van onze uiteenlopende
bouwprojecten. Je stuurt het ontwerpteam aan en
bent verantwoordelijk voor de uitwerking binnen de
verschillende kaders. In het voortraject werk je als
projectontwikkelaar nauw samen met verschillende
collega’s vanuit diverse disciplines, zoals team
Techniek en Kosten en het team Klantbegeleiding
om met elkaar het beste resultaat voor het project
te behalen.
Je bent als projectontwikkelaar betrokken in de
uitwerking van het project vanaf het schetsontwerp.
Je hebt contact met verschillende betrokken
partijen zoals de architect, gemeente, makelaar,
marketingbureau en de eindgebruiker(s) van het
project. Als projectontwikkelaar zet jij je creativiteit
en communicatieve vaardigheden in voor het
bewaken van de kwaliteit en haalbaarheid van
onze projecten.
Binnen Vink Bouw krijg je veel zelfstandigheid en
vrijheid om te werken aan eigen projecten.

Profiel

• HBO-opleiding of hoger in de richting van
bouw en/of vastgoed
• Ervaring in projectontwikkeling
• Affiniteit met nieuwe ontwikkelingen,
toekomstgericht en duurzaam bouwen
• Accuraat, zelfstandig
• Gedreven/flexibele instelling als teamspeler
• Communicatief vaardig

Wij bieden jou

De waardering voor onze mensen komt natuurlijk
ook tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden,
die voor een belangrijk deel afgestemd kunnen
worden op jouw persoonlijke wensen. Wij bieden:
• een fulltime job en een vast contract
• een uitdagende en veelzijdige functie in een
energieke en samenwerkingsgerichte omgeving
• volop opleidingsmogelijkheden om te
verdiepen of te verbreden
• salariëring afhankelijk van jouw kennis en
ervaring
Werken bij Vink Bouw is werken in een platte
organisatie met een ongedwongen sfeer, waar
iedereen elkaar helpt. Bij Vink Bouw krijg je ruimte,
verantwoordelijkheden en faciliteren we “lekker
werken”. Vingerwijzen kennen we niet, continu
verbeteren wel. Je krijgt hiervoor de nodige
begeleiding, coaching en training/opleiding.

Solliciteren?
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen
naar Bernlef de Vries. Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie? Neem contact op via
bdv@vinkbouw.nl of 06 18 88 87 18

