
Ben jij die gedreven (technisch) projectontwikkelaar?

Als jij die bevlogen projectontwikkelaar bent die de huidige en toekomstige regionale
woonbehoeften van inwoners goed doorziet, dan zijn we beslist op zoek naar jou.

Blouww is een betrokken en onafhankelijk ontwikkelaar met focus op grote en kleinschalige woon-
en woonzorgconcepten. Sinds de oprichting in 2016 zijn wij actief in de ontwikkeling van in- en
uitbreidingslocaties. Door de sterke toename van het aantal posities én de ambitie om verder te
groeien, beschikken wij nu over de vacature van (technisch) projectontwikkelaar.

Ons kantoor is gevestigd in Heesch en voorziet voornamelijk in projecten binnen de regio Oss,
Bernheze en Uden. We hebben de ambitie en voornemens om onze vleugels ook uit te slaan naar
andere regio’s.

Jouw profiel

Als projectontwikkelaar werk je binnen ons team zelfstandig aan uitdagende binnenstedelijke
(her-)ontwikkelingsprojecten. Je bent betrokken vanaf initiatieffase tot en met de realisatiefase van
verschillende projecten. Ziet en ontwikkelt kansen om te voorzien in de veranderende
woonbehoeften. Overlegt met gemeenten in het kader van visies, procedures, vergunningen en
planningen. Je vertaalt het projectplan van schetsontwerp tot definitief ontwerp in overleg met
architecten, eindgebruikers en makelaars.

Naar de architect toe ben je in staat om de kansen, wensen en het programma van eisen te vertalen
in een helder en haalbaar ontwerp. Binnen het bouwteam ben jij de projectmanager die
verantwoordelijk is voor het uiteindelijke resultaat. Daarnaast stel je de verkoopstrategie op t.b.v.
het in de verkoop brengen van de woningen.

Jouw vaardigheden en talenten

Onze ideale kandidaat beschikt over het ondernemerschap om de groeidoelstellingen van Blouww
mede vorm te geven.

- Ervaren bouwkundige
- Kennis van ruimtelijke ordening
- Zelfstandig en ondernemend
- Integer naar alle stakeholders
- (Sparring)partner voor directie
- Vindingrijk en denkt in concepten
- Kennis van bouw wetgeving
- Gedreven en betrokken
- Secuur in alle werkzaamheden



Onze functie-eisen

− Afgeronde Hbo-opleiding Bouwkunde en/of Bouwtechnische bedrijfskunde
− Minimaal 5 jaar ervaring bij een bouwmanagementbureau, ontwikkelende aannemer en/of
projectontwikkelaar in een vergelijkbare functie
− Goed cijferma g inzicht
− Uitstekende communica eve en sociale vaardigheden

Ons aanbod

Werken bij Blouww betekent alle ruimte voor jouw ambities. Wij bieden je, naast deze uitdagende en
veelzijdige fulltime baan, goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Je
krijgt alle ruimte om jouw kennis en vaardigheden op het gebied van projectontwikkeling te
vergroten c.q. te verbeteren.

De werksfeer binnen onze organisatie kenmerkt zich als informeel, waarbij onderlinge betrokkenheid
en mooie projecten onze drijfveer vormt. Je werkt in een klein, hecht team en je vervult een actieve
en belangrijke rol om de ambities van Blouww mee vorm te geven. Een boeiend, kansrijke
werkomgeving én functie, dus!

Je kunt reageren naar:

Blouww
t.a.v. Rens van Nistelrooij
Tel. 0412 206 080
rens@blouww.nl
www.Blouww.nl   & www.BVHontwikkeling.nl


