Daredevils wanted (M/V)

Dev_ real estate zoekt
senior project manager

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Jij bent op zoek naar een serieuze vervolgstap
in je carrière als projectmanager of consultant.
En wij zijn op zoek naar verdere 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. Energiek. Positief. Kritisch. Autonoom
maar met een sterk teamgevoel.
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 én gebruikers dus.

Nico to know.
Je werkzaamheden als senior projectmanager?


Zelfstandig aansturen van projecten



En belangrijker nog: het aansturen van alle teamleden in een project



Zowel intern als extern



Afstemming met opdrachtgevers op stuurgroep- en directieniveau



Opbouwen en onderhouden van eigen netwerk



Acquisitie



Actief leveren van bijdrage aan onze organisatie. Denk aan inhoudelijke
onderwerpen maar ook aan teamontwikkeling.

Need to know
Wat we te bieden hebben:


Een hoogwaardig en goed gemotiveerd team van een mannetje of 20
(M/V)



Een uitstekend salaris: gaan we ’t samen over hebben



Ruimte voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling: belangrijk!



Tal van team-activiteiten: van skiën tot teamontwikkeling



Een auto van de zaak: hoort erbij

En nog even terug naar jou:
We zijn nadrukkelijk op zoek naar mensen:


die niet alleen voldoende ervaring en inhoudelijke bagage meenemen
maar ook een eigen netwerk



die er van houden om een flinke steen bij te dragen aan teamontwikkeling

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 informeel kennismaken? 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.

