Biesterbos Groep is sinds 1991 als holding actief met belangen in diverse bedrijven en richt zich nu hoofdzakelijk op vastgoedbeleggingen, herontwikkelprojecten en, als actieve en innovatieve investeerder, op start-ups en scale-ups binnen diverse disciplines.
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toekomstperspectief. Ons kantoor is gevestigd in Limmen en heeft ca. 6 medewerkers.
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Biesterbos Groep biedt een uitdagende en boeiende functie in een groeiend ambitieus team.
Wij bieden je veel ruimte voor eigen initiatief en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Je CV met een korte motivatie kun je richten aan Marijke Veldhuis (m.veldhuis@biesterbosgroep.nl).
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marit Visser (m.visser@biesterbosgroep.nl
tel. 072 5024000).

