
 

Vacature senior projectontwikkelaar 
 

Bedrijfsprofiel: 

Boelens de Gruyter is een landelijk opererende vastgoedonderneming op het gebied van 

commercieel vastgoed en woningbouw. In de afgelopen jaren hebben we met een professioneel, 

specialistisch en enthousiast team hard gewerkt aan een aantal gevarieerde complexe 

binnenstedelijke projecten. De projecten worden geïnitieerd door Boelens de Gruyter en verkocht 

aan een belegger of eindgebruiker. Hierbij staat de gebruiker centraal en ontwikkelen zij de 

betreffende woon- of werkomgeving dus altijd voor en met de klant. Het bedenken van efficiënte 

oplossingen voor een duurzaam (her)gebruik zijn hierbij essentieel. Binnenstedelijke en complexe 

ontwikkelingen wordt gezien als een uitdaging waar ze veel ervaring mee hebben. Boelens de 

Gruyter is flexibel, transparant en nuchter in combinatie met relevante ervaring en kunde. 

 

Ons hoofdkantoor is gelegen aan de Noordelijke IJ-oever met een spectaculair uitzicht op het IJ in 

Amsterdam en kenmerkt zich door haar creatieve, energierijke en positieve sfeer. Daarnaast hebben 

we een kantoor in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. 

 

Functieprofiel: 

 

- Afgeronde wo opleiding, bij voorkeur TU Bouwkunde; 

- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in projectontwikkeling (kantoren, woningen of 

hotels), vanaf initiatieffase/acquisitie tot en met de realisatie is de projectontwikkelaar 

verantwoordelijk; 

- Zelfstandig managen van multifunctionele projecten en gebiedsontwikkelingen, al dan niet 

binnenstedelijk; 

- Is in staat om met verschillende stakeholders en belanghebbende het gesprek aan te gaan 

(zoals gemeenten, directeur van beleggers, etc.); 

- Hoge mate van verantwoordelijkheid en financieel goed onderlegd; 

- Commerciële inslag met technische kennis. 

 

Kandidaats profiel: 

 

De senior projectontwikkelaar beschikt over de juiste competenties en is complementair aan het 

huidige team. 

- Commercieel en communicatief vaardig; 

- Sociaal vaardig en empathisch; 

- Inventief en creatief; 

- Proactief en ondernemend; 

- Resultaatgericht en oplossingsgericht; 

- Rekenkundig en cijfermatig inzicht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wij bieden: 

- Een uitdagende baan binnen een professioneel team van gedreven mensen; 

- Een prettige en informele werkomgeving; 

- Veel ruimte voor initiatieven en ideeën; 

- Uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

- Een gezonde onderneming met een prettige en collegiale werksfeer; 

- Een fulltime dienstverband;  

- Een marktconform salaris; 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Reageren kan per mail via: info@boelensdegruyter.nl t.a.v. Maarten de Gruyter. NB: alleen volledige 

sollicitaties (motivatiebrief en curriculum vitae incl. pasfoto) worden in behandeling genomen. Wil je 

meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Cheryl Uit den Boogaard via 020-

6306530 of via cheryl@boelensdegruyter.nl. 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet gewaardeerd. 
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