
Daredevils wanted (M/V) 

 

Dev_ real estate zoekt 

project manager 

 

 

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Jij bent op zoek naar een volgende stap in je 

carrière als projectmanager of consultant. En wij zijn op zoek naar versterking 

van ons team! Het enige wat we moeten doen, is kijken of we matchen. 

Wanneer we bij elkaar passen?  

Als jij van het type devoted keer duizend bent. Betrokken. Energiek. Positief. 

Kritisch. Check hieronder wat wij te bieden hebben. 

  

Eerst wat basisinfo. 

Dev_ real estate is een jonge speler in strategisch vastgoedadvies. Onze vijf 

kerngebieden? Ontwikkel-, vastgoed- en huisvestingadvies, projectmanagement en 

mediation. We werken binnen allerlei branches: van retail tot kantoren en van horeca 

tot wonen. Onze klanten? Van De Bijenkorf tot ING 

en van ASR tot Holland Casino. Voor eigenaren en gebruikers dus. 

  

Nice to know. 

Je wilt vast een beter beeld krijgen van je werkzaamheden als projectmanager. Denk 

aan: 

 Opstellen van business cases voor ontwikkelaars 

 Plannen maken voor vastgoedeigenaren 

 Eindgebruikers van vastgoed helpen hun huisvesting af te stemmen op de 

organisatie en werkprocessen 

 Omzetten van advies in realisatie!  

  

 

 

  



Need to know.. 

Wat we te bieden hebben: 

 Een goed salaris: gaan we ’t samen over hebben 

 Een professioneel team van een mannetje of 20 (M/V) 

 Persoonlijke begeleiding en ontwikkeling: best belangrijk 

 Toffe team-activiteiten: van skiën tot teamontwikkeling 

 Een auto van de zaak: wel zo makkelijk 

  

Meet. 

Hebben we een klik? Stuur dan je motivatie en een uitgebreid CV 

naar nicejob@dev-realestate.com. Als we een match hebben, nodigen wij je met 

veel plezier uit op ons kantoor. Wil je eerst meer info? Dan ben je altijd welkom 

voor een kop koffie. Stuur een mailtje aan één van onze daredevils. Het adres is 

hello@dev-realestate.com. En natuurlijk vind je ook meer info op onze website 

www.dev-realestate.com.  
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