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Voor een van onze opdrachtgevers in de Randstad zoeken wij een

directeur
Vastgoed
Adjunct d
irecteur Va
stgoed (36 uur)
vacaturenummer: 081
0813
813

Asselé Consultancy:
Consultancy:

ADJUNCT DIRECTEUR VASTGOED

voor de verandering!

Als Adjunct Directeur Vastgoed ontwikkelt en implementeert u het
strategisch vastgoedbeleid.
U bent verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten variërend van
initiatief & strategie tot en met de realisatie. Het gaat hierbij om breed
ingezette ontwikkelingen waarbij sociale, economische en fysieke
invalshoeken worden betrokken. Uw afdeling Projecten heeft tot doel het
vastgoed te ontwikkelen en uit te breiden. Het succes van uw functie wordt in
hoge mate bepaald door resultaatgerichtheid waarbij een combinatie van
diplomatie en daadkracht wordt verlangd. U bent dan ook een ervaren
manager met uitstekende sociale en communicatieve eigenschappen. U
combineert ervaring als projectontwikkelaar met bewezen leidinggevende
capaciteiten. Deze weet u op een inspirerende en stimulerende wijze aan te
wenden voor uw team van Projectleiders en Projectontwikkelaars.
Gezamenlijk realiseert u -zichtbaar- de beoogde resultaten.
Een assessment behoort tot de mogelijkheden.
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Functie eisen
Als Adjunct Directeur Vastgoed beschikt u over een ruime kennis van en
visie op de volkshuisvesting. Bovendien hebt u gedegen kennis van
projectontwikkeling, bouworganisatie en bouwkosten evenals relevante
kennis van de zorgsector. Een bouwkundige, civiel-technische of vastgoed
opleiding op universitair niveau verdient de voorkeur. U wordt
verantwoordelijk voor een uitgebreid netwerk van belangrijke personen en
instanties. U functioneert op een academisch werk- en denkniveau. U maakt
deel uit van het Management Team en u rapporteert aan de Algemeen
Directeur.
Bedrijfsprofiel
Betrokken, servicegericht en ondernemend!
Deze woningcorporatie is een jonge groeiende woningcorporatie (circa 100
medewerkers), die haar focus legt op het huisvesten van mensen met een leeftijd van
en 55 ouder. Doel is het leveren van comfortabele woonruimte, gefaciliteerd om
langdurig en zorgeloos in te kunnen wonen. Het huidige bezit bestaat uit ca. 7.100
verhuureenheden. De bouwproductie in nieuwbouw en renovatie bedraagt 45 miljoen
euro per jaar.
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Reageren?
Reageren?
Stuur je reactie en actuele c.v. met korte motivatie naar info@assele.nl t.a.v.
mevrouw M. Asselé o.v.v. het desbetreffende vacaturenummer.
Ken je iemand in je netwerk?
Neem ook dan contact op of stuur deze vacature door!

Bij een succesvolle bemiddeling ontvang je een leuke attentie!

