Meewerken aan nieuwbouwprojecten. Overleggen met architecten, gemeentes en klanten. En aan nog
veel meer! Je krijgt de kans om in korte tijd je eigen stijl te ontwikkelen in plannen en onderhandelen
en je kennis in de praktijk van vastgoedontwikkeling verder uit te breiden. Woonlinie in Zaltbommel
heeft dé vacature voor een enthousiaste, leergierige en resultaatgerichte jonge vastgoedprofessional.
Als je je daarin herkent, reageer dan op onze vacature voor een
Junior projectontwikkelaar

leergierig | resultaatgericht | enthousiast & klantgericht
Wat ga je doen?
Als junior projectontwikkelaar maak je kennis alle aspecten van vastgoedontwikkeling doordat je
iedere paar maanden met een andere collega meewerkt.
 Ga je met onze projectleider onderhoud en nieuwbouw de bouwplaats op om hem te
ondersteunen bij directievoering en toezicht houden. Aansprekende projecten zijn vinden plaats in
de Binnenvergt in Zaltbommel.
 Denk je mee over zaken als ketenintegratie, duurzaamheidsdoelen, lean samenwerken. Je ideeën
daarover zet je snel & helder op papier, zodat we met elkaar nieuwe kansen zien & oplossingen
creëren.
Kortom, als junior projectontwikkelaar ga je aan de slag in de praktijk en combineer je leren en
werken. Je directe collega’s van de afdeling vastgoed zijn de projectleiders nieuwbouw en groot
onderhoud, de technisch administratief medewerkers en de vastgoedadviseur. Zij begeleiden je ieder
op hun eigen vakgebied. Je leidinggevende is de teamleider vastgoed.
Als junior projectontwikkelaar ben je:
 Een starter op de arbeidsmarkt (max 3 jaar ervaring) en heb je recent HBO bouwkunde-opleiding
afgerond. Jouw bouwkundige kennis is voor ons onontbeerlijk! Dus heb je bijvoorbeeld eerst
MBO-bouwkunde en daarna HBO –bouwkunde gevolgd.
 Zelfstandig en werk je de vraagstukken die wij je voorleggen snel uit en hebt zelf ook ideeën om
processen te verbeteren of efficiënter te laten verlopen
 Een harde werker; je pakt alles aan waar je wat van kan leren en bent pro-actief
 Kan je projectmatig werken en kan je in- en extern goed samenwerken
Snap je daarnaast ook dat prestaties leveren teamwork is? En ben je iemand die kansen ziet en met
vragen én met ideeën komt? Dan kijken we uit naar je sollicitatie!
Wij bieden:
Door ambitie en lef onderscheidt Woonlinie zich in de sector. Dat doen we als compacte en
professionele organisatie. Daar zoeken we mensen bij met ambitie en inzet! Daar staat tegenover dat

als professional in ons compacte team veel op kan pakken. Als je je bewijst, krijg je veel vrijheid.
Natuurlijk staat er altijd een team achter je dat zorgt voor goede raad en advies, in een prettige
informele werksfeer, zodat je blijft groeien in je vak.
De waardering is een salaris dat past bij deze fase in je loopbaan:, ca bruto € 2.576 tot maximaal €
2.647 per maand o.b.v. een 36-urige werkweek. We starten bij onze organisatie altijd met een tijdelijk
contract. Daarnaast bieden we je een traject aan waarin je de kans krijgt om veel te leren. Jouw inzet
en resultaten bepalen in welk tempo je je verder ontwikkelt!
Welkom!
Je reactie, in de vorm van een brief & curriculum vitae, is welkom bij Astrid Bouman, HRM-adviseur,
via ikwil@werkenbijwoonlinie.nl Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met haar opnemen via
telefoonnummer 088 5204000.
De reactietermijn eindigt 3 februari 2019. De eerste gesprekken hebben we gepland op 11 februari 2019, hopelijk
schikt jou dat ook!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Delen mag, graag zelfs!

Woonlinie is een sociaal verhuurbedrijf, we verhuren ca 4.300 woningen in het Land van Heusden en Altena en de
Bommelerwaard. In principe aan mensen met een kleine portemonnee. Belangrijk en boeiend werk! Huurders en stakeholders
herkennen onze ca 40 medewerkers van Woonlinie als mensen met verstand van zaken, een mentaliteit van ‘afspraak is afspraak’
die gemakkelijk in de omgang zijn. In een professionele omgeving met een jong en ambitieus team bieden wij je ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en groei. Kijk voor meer informatie op www.woonlinie.nl of www.facebook.com/woonlinie

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

