
 

 

 

VACATURE JUNIOR PROJECTONTWIKKELAAR  
Regio Eindhoven 

 

BEDRIJFSINFORMATIE 

Onze opdrachtgever is een kleine projectontwikkelaar gevestigd in Brabant. Het bedrijf houdt 

zich bezig met het herbestemmen en transformeren van diverse grote vastgoedprojecten zoals 

kantoorpanden en grote woningbouwprojecten. Daarnaast zijn ze vaak betrokken bij grote 

gebiedsontwikkelingen. Bij het realiseren van deze transformaties hebben zij nauw contact 

met alle betrokken partijen. In hun werkwijze ligt de nadruk op duurzaamheid. Het kleine team 

bestaat uit mensen met diverse achtergronden, wat leidt tot een multidisciplinaire aanpak van 

de projecten. Ze werken graag intensief samen om zo tot de meest creatieve oplossingen te 

komen. Dit betekent werken in projectgroepen en veel overleggen.  

 

FUNCTIE OMSCHRIJVING 

Als junior projectontwikkelaar ga jij je bezighouden met het meedenken over 

transformatieconcepten. Je bent betrokken bij alle fasen van het project, van ontwikkeling tot 

voorbereiding en van realisatie tot nazorg. Hierbij stuur je alle betrokken partijen aan en 

begeleid je waar nodig. Door het directe contact met de betrokken partijen bouw je actief je 

eigen netwerk op en signaleer je bovendien nieuwe kansen. Je denkt mee over de financiële 

haalbaarheid van het project en ook ben je nauw betrokken bij alle overleggen binnen het 

projectteam. Kortom, veel dynamiek en afwisseling in jouw werkzaamheden! 

 

FUNCTIE-EISEN 

Onze opdrachtgever is op zoek naar iemand die stevig in zijn schoenen staat, houdt van 

aanpakken en goed is in het bedenken van creatieve oplossingen. Daarbij stelt het bedrijf de 

volgende eisen: 

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding bouwkunde of andere aanverwante studie; 

• Je bent kritisch naar je eigen werk, maar ook naar dat van anderen; 

• Je bent communicatief vaardig en krijgt energie van nauw samenwerken in een team; 

• Je kunt tegen een stootje en stelt je flexibel op;  

• Je bezit analytische vaardigheden die je in kunt zetten om de (financiële) haalbaarheid 

van projecten te monitoren. 

 

Vind jij het leuk om je helemaal te storten op een langdurig transformatieproject waarbij 

je veel dynamiek hebt in je dagelijkse werkzaamheden én herken jij jezelf in 

bovenstaande omschrijving? Neem dan contact met ons op door te bellen naar  

030-3031715 of stuur een e-mail naar info@enginear.nl. 

 

Ben jij op zoek naar een junior vacature, maar vind je het lastig om erachter te komen welke 

werkzaamheden, projecten en organisaties het beste bij jou passen? Kom langs bij Enginear 

voor een carrière adviesgesprek en leer meer over de verschillende bedrijfsculturen en 

functiespecificaties van organisaties bij jou in de regio! 


