
Ben jij bijna afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende baan in een leuk team? Kom werken bij 
SADC als startende projectmanager gebiedsontwikkeling! SADC is gebiedsontwikkelaar in de 
Schipholregio en ontwikkelt business parks met een hoge (duurzame) standaard. Wil jij alles leren 
van gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking en duurzaamheid? Dan ben jij bij ons aan 
het juiste adres.  

Wat ga je doen? 

• Geen dag is hetzelfde bij SADC. Samen met je collega’s werk je aan de ontwikkeling van één 
of meerdere business parks, zoals op Schiphol Trade Park nabij Hoofddorp of Business Park 
Amsterdam Osdorp in Amsterdam. Of je ondersteunt je collega’s in het programmateam van 
Amsterdam Logistics bij een aantal (deel)projecten.  

• Jij springt bij waar je mogelijkheden ziet en regelt zaken voor alle stadia van de 
gebiedsontwikkeling. Je doet dat bijvoorbeeld bij het aansturen van conceptontwikkeling, 
bouw- en woonrijp maken, contractvorming, planning, juridisch-planologische trajecten en 
organisatie van bestuurlijke besluitvorming. 

• Jij volgt de trends en ontwikkelingen in de regionale economie en onze marktgebieden. Je 
bent nieuwsgierig naar hoe bedrijven functioneren en concurrerend blijven. Deze kennis 
helpt je jouw creatieve ideeën en initiatieven te vertalen naar de praktijk. 

• Je houdt van dynamiek, van schaken op meerdere borden tegelijk. Jouw organisatietalent en 
effectieve manier van werken zorgen ervoor dat je constante kwaliteit levert aan de 
verschillende (deel) projecten waarvoor je werkt.  

• Je krijgt geregeld complimenten voor de leesbaarheid van jouw rapportages en andere 
stukken: kort en krachtig, makkelijk leesbaar en inspirerend. 

• Je ziet de circulaire economie als een noodzaak om de kwaliteit van de leefomgeving te 
versterken en economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan. 

• Je maakt gebruik van de kennis en kunde van je collega’s en deelt jouw kennis en kunde met 
je collega’s. Met samenwerken bereik je een nog beter resultaat dan dat je alleen had 
behaald.  

• We hebben met veel verschillende partijen te maken die niet altijd op 1 lijn zitten. Jij kunt 
daarmee omgaan en vindt het leuk om naar een oplossing te zoeken waar alle partijen het 
mee eens zijn.  

• Het is een pré als je ervaring hebt met data analyses en hier affiniteit mee hebt.  

 

Wat heb jij te bieden? 

Jij bent een organisatietalent die houdt van een uitdaging in een dynamische omgeving. 
Samenwerken doe je uit nature, je bent leergierig en een echte ‘spin in het web’. Jij beweegt je 
gemakkelijk binnen een complexe bestuurlijke omgeving en bent geïnteresseerd in publiek-private 
samenwerkingen en je wil graag ervaring opdoen bij SADC. Gezien de zwaarte van de functie, is het 
belangrijk dat je functioneert op HBO/academisch niveau.  

Wat mag je van ons verwachten? 



Een spannende baan in het hart van een klantgedreven organisatie met een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Bij SADC waarderen we de verschillen tussen mensen en geven we mensen de 
ruimte om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de doelstellingen van SADC en voor het 
bijdragen aan een toekomstbestendige wereld, die duurzaam en inclusief is. Vanzelfsprekend 
ontvang je op basis van je achtergrond en ervaring marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Hoe kan je solliciteren? 

Je kan jouw motivatie en CV sturen aan Eva Klein Schiphorst, mail: e.kleinschiphorst@sadc.nl. We 
vinden het leuk als je zo snel mogelijk reageert. 

Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Eva je er graag meer over, telefoon: 020 – 
20 666 40. Als je meer wilt weten over de SADC, dan kan je kijken op de website www.SADC.nl. 

 


