
Vastgoedontwikkelaar





Zin om bijzondere vastgoedprojecten te ontwikkelen? Ben je zelfstandig, commercieel, ervaren en gedreven? In 
staat om meerdere complexe projecten te leiden, heb je zicht op het grote geheel en verlies je tevens de details 
niet uit het oog? Heb je ook nog eens gevoel voor stijl, architectuur en duurzaam bouwen? Dan ben jij volgens 
ons ideaal ter versterking van ons team! 

Being Development ontwikkelt vastgoed met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te 
maken. Van iconische woontorens tot duurzame hotels en van innovatieve kantoren tot mixed-use gebouwen. 
Onze kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen kwaliteit, architectuur, duurzaamheid en sociale 
samenhang. Momenteel hebben we meer dan 375.000m2 in ontwikkeling, waarvan 80.000m2 in aanbouw en 
zijn we daardoor nummer 24 van Nederland. Bovendien zijn we de eerste Nederlandse vastgoedontwikkelaar 
met een B Corporation certificering (B Corp). Daarmee wordt onze snelgroeiende organisatie in Amsterdam 
geschaard onder de meest vernieuwende ontwikkelaars van Nederland. Hier zijn we trots op en dit willen we 
graag zo houden en uiteraard verder uitbouwen! 

Wij zoeken daarom dan ook een ambitieuze Vastgoedontwikkelaar, die op korte termijn kan beginnen. Een 
vaardig en gedreven persoon, die samen met ons de vele projecten die we ontwikkelen in goed banen weet te 
leiden. 

gezocht: Vastgoedontwikkelaar



> Lang genoeg gewerkt bij één van de andere vastgoedontwikkelaars uit de top 50 van nederland?;

> Mooie verhalen over je ervaringen vorig jaar of 5 à 10 jaar geleden?

> Succesvolle en leerzame momenten? 

> Alles onder controle en veel gelachen?

> Achteraf gezien toch best goed financieel en politiek ingeschat?

> Uniek project gedaan en wil je nog unieker?

Passen de volgende woorden bij jou als persoon: energiek, enthousiast, betrokken, zelfstandig, proactief, kritisch, 
vriendelijk, verbinder, ondernemend denken en doen, flexibel, oog voor detail, efficiënt, projectmatig werken, architectuur, 
duurzaamheid, circulair bouwen en sociaal ondernemen? 

Heb je 7 tot 10 jaar relevante ervaring?  

Dan ben jij volgens ons ideaal ter versterking van ons team!

profiel



We ontwikkelen bij Being unieke projecten met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te 
maken. Hierbij is het uiteraard van belang als vastgoedontwikkelaar om gedegen kennis en kunde te hebben. Je 
dient in staat te zijn haalbaarheidsanalyses en marktonderzoeken uit te voeren, STIKO/KBA berekeningen te 
maken, PvE’s op te stellen c.q. te beoordelen, duurzame/circulaire concepten (met partners) te creëren en te 
borgen, de samenwerking met stakeholders te managen, contracten uit te onderhandelen, bestemmingen te 
wijzigen, ontwerpprocessen te leiden, aanbestedingen vorm te geven (en te winnen!), en natuurlijk ook: 
vergunningsaanvragen doen, projectmarketing en –communicatie vormgeven en uit laten voeren, 
financieringsconstructies optuigen en vastleggen, de verhuur/verkoop regelen, en uiteraard zorgen dat het 
project uiteindelijk met succes wordt opgeleverd. Belangrijkste is wel dat je er veel plezier bij hebt! 

Om persoonlijke waarde te creëren besteedt Being veel tijd en aandacht aan zelfontwikkeling. 
We werken hiervoor met onze eigen aanpak: het Personal Being Plan. 
We vertellen je hier graag meer over tijdens de kennismaking.

Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform en voorzien we in goede doorgroeimogelijkheden 
afhankelijk van je eigen ambities. 

aanbod



Stuur een goed onderbouwde motivatie met cv naar Dirk Dekker: ddekker@beingdevelopment.nl. 
Heb je vragen over de functie, bel dan naar +31(0) 20 820 21 81 en vraag naar Dirk Dekker.

Meer informatie over Being kan je vinden op onze website www.beingdevelopment.nl
en via LinkedIn op www.linkedin.com/company/being-development

interesse?




