
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vacature vastgoed ontwikkelaar Being Development 
Commercieel? Interesse in architectuur en het creëren van bijzondere plekken? Spreekt triple-bottom-line ondernemen je aan? Heb je 
rond de 10 jaar ervaring als ontwikkelaar en ben je toe aan 'the next step’?  
 
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. Om onze ambities waar te maken hebben we nog een talentvolle 
vastgoed ontwikkelaar nodig. Een zelfstandige, ervaren en gedreven persoon, die bijzondere projecten kan leiden, zicht heeft op het grote 
geheel en tevens de details niet uit het oog verliest. Heb jij zin en tijd om samen met ons unieke vastgoedprojecten te ontwikkelen en 
samen te gaan voor nieuwe kansen? Being zoekt jou! 
 
Bij Being Development hebben we een focus op het acquireren en ontwikkelen van vastgoed projecten. Uiteraard is daarbij kennis van en 
kunde bij het (project-/proces-) management van: leads, haalbaarheidsanalyses, marktonderzoeken, STIKO/KBA en GREX berekeningen, 
opstellen van PvE’s, de uitwerking van duurzame/circulaire concepten, de samenwerking met stakeholders, contracten, 
bestemmingswijzigingen, ontwerpprocessen, aanbestedingen, vergunningsaanvragen, projectmarketing en -communicatie, 
financieringen, verhuur/verkoop en de realisatie van het vastgoed de basis. Om echt waarde te creëren hecht Being bovengemiddeld veel 
waarde aan zelfontwikkeling. Wij werken naast een cursus/opleiding budget met onze eigen aanpak: Personal Being Plan. Dit zorgt voor 
een ontwikkeling op alle dimensies. 
 
Naast het acquireren en ontwikkelen van vastgoed, zijn we ook druk doende met de ontwikkeling van het bedrijf Being Development. 
Daarbij kan je denken aan een bijdrage aan de acquisitie- en ontwikkelstrategie op lange en korte termijn door bijvoorbeeld het 
standaardiseren/professionaliseren van het acquisitie proces, waaronder STIKO/KBA controle, samenvattingen/rapportages en 
goedkeuring methodieken, basis pitchdecks/presentaties, checklists, tender partnerselectie, uitwerking en indiening methodiek, juridische, 
financiële, fiscale voorwaarden en controles en standaardiseren/professionaliseren van het proces- en projectmanagement bij een 
vastgoedontwikkeling en onze interne organisatie. 
 
Being Development 
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.  
 
Waarom we het doen: 
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 behoren tot de Top 50 Ontwikkelaars van Nederland (nr. 30 in 2016) en zijn tevens sinds april 2016 als eerste ontwikkelaar van 
Nederland, B Corp gecertificeerd. Een waarde die we de komende tijd verder gaan benutten en versterken. 
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Hoe en wat we het doen: 
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 (her)ontwikkelen op deze wijze woningen, appartementencomplexen, hotels, kantoren en multifunctionele 
gebouwen voor een brede groep eindgebruikers. Kijk vooral even op onze website voor meer informatie over onze projecten: Nhow 
Amsterdam RAI Hotel (grootste hotel van de Benelux) BAAN Rotterdam (150m hoog, smalste toren van Europa), Bunker Eindhoven 
(unieke herontwikkeling van monumentaal gebouw naar modern, multifunctioneel gebouw). 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden minimaal marktconform en voorzien we je in goede door groeimogelijkheden afhankelijk van je 
eigen ambities. Wij zoeken in principe, per direct, een full-time (40 uur) vastgoed ontwikkelaar. Ons kantoor zit in Amsterdam Noord 
(Ridderspoorweg 115) en onze projecten zijn voornamelijk in de Randstad. 
 
Afspraak inplannen 
Lang genoeg gewerkt bij één van de andere vastgoedontwikkelaars uit de top 50 van Nederland? 
Mooie verhalen over je ervaringen vorig jaar of 5 à 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? 
 
Interesse? Stuur dan een email naar ddekker@beingdevelopment.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naar Dirk Dekker. 
 
Meer informatie over Being Development: www.beingdevelopment.nl  


