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Redesign your reality

Vacature Being Development



Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full-time Being vastgoed 
ontwikkelaar

Interesse in architectuur en het creëren van bijzondere plekken? Heb je 5 à 10 jaar ervaring als ontwikkelaar en ben je toe aan 'the next 
step’? Being is op zoek naar een talentvolle ontwikkelaar, die zelfstandig werkt, bijzondere projecten kan leiden, zicht heeft op het grote 
geheel en tevens de details niet uit het oog verliest. Being zoekt een vastgoed ontwikkelaar ter versterking van ons team!

Wij zijn Bas, Bob en Dirk. Dat heb je vast al op onze website bekeken. http://www.beingdevelopment.nl/#wie-zijn-we.
We werken uiteraard niet alleen. Voor elk project betrekken we de juiste partner zowel intern (een technisch projectmanager of analist 
bijvoorbeeld) en extern zoals op de website te zien is. http://www.beingdevelopment.nl/#partners

Om onze ambities waar te maken hebben we nu toch echt nog een vastgoed ontwikkelaar nodig. Een zelfstandige, ervaren en gedreven 
persoon, die zin en tijd heeft om samen met ons de nieuwe te ontwikkelen en samen te gaan voor nieuwe kansen. 

Mooie verhalen over je ervaringen vorig jaarof 5 a 10 jaar geleden? 

Succesvolle en leerzame momenten?
Alles onder controle en veel gelachen? 
Achteraf gezien toch best goed financieel en politiek ingeschat? 
Uniek project gedaan en wil je nog unieker?

Passen deze woorden bij jou als persoon: energiek, enthousiast, zelfstandig, pro-actief, professioneel, ondernemend denken en doen, flexibel, 
design, architectuur, duurzaamheid en sociaal ondernemen?
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Ga jij onze nieuwe vastgoed projecten ontwikkelen?

Het kader waarbinnen je actief zult zijn: 

Lopende projecten

Ontwikkel (project-/proces-) management waaronder contractmanagement, bestemmingswijziging, ontwerpproces, aanbestedingen, 
vergunningsaanvraag, stakeholder management, project marketing en communicatie, financiering, verkoop en realisatie.

Nieuwe projecten
Ontwikkel (project-/proces-) management waaronder het managen van leads, haalbaarheidsanalyses, marktonderzoek, concept vormgeving, 
STIKO/KBA en GREX opstellen, PvE opstellen, duurzaamheid-/circulaire concepten uitwerken en de samenwerking met de ontwikkelpartners 
(architect, financier, constructeur, installatieadviseur, aannemer, exploitant, belegger, gemeente et cetera) vormgeven en managen.

Algemeen
Acquisitie strategie lang en kort

Acquisitie proces standaardisatie/professionalisering, waaronder STIKO/KBA controle, samenvattingen/rapportages en goedkeuring 
methodieken, pitchdecks/presentatie basis structuur/checklist, tender partnerselectie, uitwerking en indiening methodiek, juridische, 
financiële, fiscale voorwaarden en controles.
Personal Being Plan (zelfontwikkeling) 2x per jaar invullen en evalueren

Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform en voorzien we je in goede door groei mogelijkheden afhankelijk van je eigen
ambities.

Interesse? Stuur dan een email naarddekker@beingdevelopment.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naarDirk Dekker.
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Being Development ontwikkelt duurzaam door

Being Development is een ambitieus bedrijf dat duurzaam vastgoed ontwikkelt vanuit een eindgebruikers perspectief, waarbij we rekening 
houden met de directe en indirecte (natuurlijke) omgeving. Ons doel is om duurzame waarden te creëren in het vastgoed, de kwaliteit van het 
leven te verhogen en om een sociaal inclusieve en duurzame maatschappij te creëren.

We (her)ontwikkelen woningen, appartementencomplexen, hotels, kantoren en multi-functionele gebouwen voor een brede groep 
eindgebruikers. Elke ontwikkeling benaderen we met een open houding en geest en met economische-, omgevings- en sociale duurzaamheid 
als leidraad bij elke beslissing. Door middel van interactie, luisteren en ‘voelen’ zijn we in staat om de huidige en toekomstige locatie en 
gebruikers echt te begrijpen.

We zijn uitgeroepen tot één van de 50 meest toonaangevende bedrijven in Nederland, behoren tot de Top 50 Ontwikkelaars van Nederland en
Bas en Dirk staan de top 35 ‘ high-potentials’ van het vastgoed in Nederland. Het mede door ons ontwikkelde HANDEL Amsterdam is 
uitgeroepen tot de Top 10 kantoorgebouwen van Nederland.

Sinds april 2016 zijn we als eerste ontwikkelaar van Nederland B Corp gecertificeerd. Een waarde die we de komende tijd verder gaan
uitnutten en versterken.

Op de volgende pagina’s vind je een aantal van onze huidige projecten ter illustratie van onze werkzaamheden.
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NHOW AMSTERDAM RAI HOTEL
De realisatie van een 650 kamers tellend hotel naast de RAI

Naast de RAI conferentiefaciliteit wordt het grootste hotel van de 

Benelux ontwikkeld met 650 kamers voor de NH Hotel Group -

Nhow in samenwerking met onder andere OMA (Rem Koolhaas). 

BREEAM Excellent/Outstanding.

Status In ontwikkeling

Omvang 40.000m2

Oplevering 2019
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HANDEL AMSTERDAM
Ambitieus bedrijfsverzamelgebouw inclusief horeca in het Zuidas gebied van Amsterdam
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Een uniek bedrijfsverzamelgebouw met 3 kantoorpaviljoens in de 

befaamde Zuidas te Amsterdam. Het gebouw beschikt ook over een 

gemeenschappelijk ruimte waar men kan ontmoeten, ontspannen 

en vergaderen. 

Status Opgeleverd – volledig verhuurd

Omvang 2.117 m2 VVO  + 20 parkeerplaatsen

Oplevering december 2014



THE PAVILION AMSTERDAM
Hoogwaardig kantoorpaviljoen in het Zuidas gebied, Amsterdam 

Een uniek paviljoen in de befaamde Zuidas te Amsterdam in een 

rustige en groen omgeving. Moderne architectuur, duurzaam in 

gebruik. Parkeren is voorzien onder het verhoogde gebouw.

Status Opgeleverd

Omvang 1.800 m2  + 14 parkeerplaatsen

Oplevering mei 2016
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WEST 399 ROTTERDAM
Tranformatie naar multi-functioneel gebouw: horeca, werken, wonen in Rotterdam
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De transformatie van een oud Reclasseringsgebouw naar kantoren 

en grote casco appartementen op een locatie in opkomst, met zicht 

op de haven en de Euromast.

Status Bouw gestart, 90% tijdelijk kantoor is verhuurd

Omvang 4.000 m2

Oplevering Gefaseerd van 2014 tot 2018



BUITENPLAATS HAAGWIJK VOORSCHOTEN
Wonen op een landgoed: de ontwikkeling van 9 kavels en een bijzonder appartementencomplex
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10 luxe appartementen en 9 woning kavels op het prachtige 

landgoed Haagwijk, tegenover Kasteel Duivenvoorde. Gelegen in een 

rustige omgeving en aan een grote vijver heeft elk appartement zijn 

eigen ligplek voor een bootje waarmee men zo de Vliet op kan 

varen.

Status Bouw gestart, 4 kavels verkocht

Omvang 4.300 m2 + 9 woning kavels

Oplevering 2016 - 2017



Contact informatie

Being Development

Bezoekadres:

Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam
Nederland

Postadres:
Postbus 10806
1001 EV Amsterdam

Nederland

T +31(0) 20 820 21 81

www.beingdevelopment.nl


