Volgens Okko beantwoordt succesvolle projectontwikkeling aan de behoeften van de
maatschappij!
In verband met de groei van onze ontwikkelingsportefeuille zijn wij op zoek naar een
enthousiaste collega ter uitbreiding van ons team!
Volgens Okko is de wereld van iedereen die er woont. Daarom kijkt Okko met een eigen
visie naar projectontwikkeling. Eigenzinnig, zeggen sommigen. Maar zoals een spoor
uit twee rails bestaat, zo laat Okko zich simpelweg leiden door twee basisprincipes.
Eerste uitgangspunt bij ontwikkeling is de leefwereld van mensen. Die moet een
toegevoegde waarde aan projecten geven. Een waarde die recht doet aan het leven
van mensen in samenhang met hun sociale omgeving. Daarnaast is er het algemene
principe van zakelijkheid en financiële haalbaarheid.
Het is voor Okko Project iedere keer weer de uitdaging om die twee basisprincipes met
elkaar te laten sporen. Dat vraagt om een creatieve aanpak, want het ontwikkelen van
rendabele
en
tegelijk
(sociaal/cultureel)
maatschappelijk
verantwoorde
vastgoedprojecten is niet zo voor de hand liggend. Okko Project beschikt over de
zakelijke ervaring en de projectmentaliteit om in deze mix van tegenstrijdige belangen
de juiste keuzes te maken. Dat doet Okko Project zelfstandig, op eigen initiatief. Daarbij
en daarom wordt Okko Project ook vaak ingeschakeld voor opmerkelijke projecten van
collega ontwikkelaars, hetzij als participant, hetzij als gedelegeerd ontwikkelaar.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve collega voor de functie van (senior)
projectontwikkelaar/projectmanager. Ruime relevante ervaring (minimaal 5 jaar) is een
vereiste voor de goede uitoefening van de functie. Hij of zij krijgt de mogelijkheid om zich op
een dynamisch kantoor met een platte organisatiestructuur door te ontwikkelen als zelfstandig
ontwikkelaar. De verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken worden toegekend naar
gebleken kundigheid en ambitie.
Voor deze veelzijdige functie zijn wij op zoek naar een bouwkundige uit de regio Eindhoven,
met een duidelijke ambitie in de projectontwikkeling op het gebied van nieuwbouw en
herbestemmen in voornamelijk de woningbouw. Je beschikt over een afgeronde
HBO/WO opleiding Bouwkunde. Je bent representatief in je voorkomen, bent kostenbewust
en beschikt over een sterk analytisch vermogen. Uitstekende sociale vaardigheden zijn
onmisbaar voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie. Evenals een proactieve houding
met de nodige doorzettingsvermogen. En net als Okko Project moet je midden in de
maatschappij staan, zodat je weet wat er leeft en hoe jij daar een optimale bijdrage aan kunt
leveren.
Het betreft een fulltime baan. Onze werktijden zijn flexibel en onze arbeidsvoorwaarden zijn
dat ook. Graag gaan we daarover met je nader in gesprek.
Ben je geïnteresseerd, dan horen wij graag van je! Je sollicitatie kun je richten aan:
Okko Projectmanagement B.V.
t.a.v. Martinique Vestjens
Postbus 2190
5600 CD Eindhoven
T 040 – 237 60 70
M 06 – 12 03 72 49
E martinique@okkoproject.nl
www.okkoproject.nl

