Biesterbos Groep (1991) is actief in zowel vastgoedontwikkeling als -beleggingen waarbij
onderscheidend vermogen en een hoogwaardige kwaliteit voorop staan. Het toevoegen van
waarde aan de gemeenschap en het maken van impact op de omgeving is voor ons leidend.
Daarnaast zijn wij als actieve en innovatieve investeerder betrokken bij disruptive start-ups en
scale-ups binnen diverse disciplines. Biesterbos Groep is eigenzinnig, met oog voor detail,
gedreven door passie maar zonder franje. Wij maken een mooie ontwikkeling door, met een
gezond toekomstperspectief.
Wij willen ons team graag op korte termijn uitbreiden met een Projectmanager Vastgoed die
past in onderstaand profiel.

PROJECTMANAGER VASTGOED m/v (fulltime) - Vastgoedtalent
Als onderdeel van een klein team (8 personen) krijg je de kans om een rol te spelen bij veel
verschillende aspecten in het vastgoed en je zo snel te ontwikkelen. Je bent betrokken bij het beheer
van bestaande vastgoedbeleggingen, bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed en bij de aan- en verkoop
van portefeuillegericht vastgoed. Je werkt zelfstandig en neemt graag initiatieven. Ook in complexe of
nieuwe situaties behoud je het overzicht en handel je daadkrachtig. Je bent een aansprekende
persoonlijkheid en begrijpt dat samenwerking in het team optimaal moet zijn om tot het beste
resultaat te komen. Een goede basiskennis van vastgoed(ontwikkeling) is vanzelfsprekend.
Functie-eisen:
 HBO werk- en denkniveau richting bouwkunde of vastgoedmanagement;
 Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 Gedreven en doortastende houding, communicatief vaardig;
 Teamspeler;
 Ziet nieuwe en onbekende taken als een uitdaging.
Werkzaamheden:
 Inkopen en aansturen externe partijen zoals adviseurs, architecten, etc;
 Inkopen en begeleiden bouwkundige werkzaamheden, incl. opleveringen;
 Diverse werkzaamheden bij dagelijks beheer vastgoed (wonen/winkels);
 Bijdragen aan het toetsen van haalbaarheid nieuwe planontwikkelingen;
 Ondersteunen in het ontwikkelproces van (ver)nieuwbouwplannen;
 Ondersteunen bij het opstellen van en onderhandelen over diverse contracten;
 Het bewaken van deadlines zowel intern als extern;
 Het bewaken van (deel)budgetten.

Biesterbos Groep biedt jou als vastgoedtalent een uitdagende en boeiende functie in een groeiend
team met ambities, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. Onze primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.
Je CV met een korte motivatie kun je tot 26 januari a.s. richten aan Marijke Veldhuis
(m.veldhuis@biesterbosgroep.nl). Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen
met Arne Boersma (a.boersma@biesterbosgroep.nl / 06 5134 0674).
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