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SADC ontwikkelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid
We zijn een publiek-privaat bedrijf. Met ons team van professionals zijn we
dagelijks aan de slag om binnen de Metropoolregio Amsterdam een
samenhangend portfolio van hoogwaardige werkmilieus te ontwikkelen en
in de markt te zetten. Momenteel doen we dat voor zes werkmilieus.
Daarmee versterken we de concurrentiepositie van de regio, we creëren arbeidsplaatsen en
dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie.

-

SADC verbindt
Onze kracht ligt in het verbinden. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij
verbinden ondernemers en overheden aan ontwikkelaars en kennisinstellingen.
Wij verbinden ideeën. Samen werken wij deze uit tot nieuwe markt- en business
concepten.

-

SADC biedt talent de ruimte
We ontwikkelen ons meer en meer tot een professional service firm waar
onze medewerkers het succes bepalen. Onze medewerkers staan in
verbinding met hun klanten, ze zijn open en nieuwsgierig en zoeken de
samenwerking. We stimuleren je om het beste uit je zelf en uit je collega’s
te halen. Binnen SADC doen we het samen.

SADC zoekt:

een initiatiefrijke, resultaatgerichte en startende projectmanager

• Wat is je toegevoegde waarde?
-

-

-

Jij volgt de trends en ontwikkelingen in de regionale economie. Daarom weet je waar je het
over hebt. Je bent nieuwsgierig naar hoe (logistieke) bedrijven functioneren en concurrerend
blijven. Deze kennis helpt je jouw creatieve ideeën en initiatieven te vertalen naar de praktijk.
Je bent er van overtuigd dat ondernemers, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk meer
voor elkaar kunnen krijgen dan ieder afzonderlijk. Vanuit die overtuiging ondersteun je een
aantal (deel)projecten voor een programma van de Amsterdam Logistics Board (ALB) en voor
het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Het PHB wordt door SADC
uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland.
Je houdt van dynamiek, van schaken op meerdere borden tegelijk. Jouw organisatietalent en
effectieve manier van werken zorgen ervoor dat je constante kwaliteit levert aan de
verschillende projecten waarvoor je werkt.
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Met het einddoel voor ogen en vanuit een goed begrip van en oog voor verschillende
belangen, weet je keer op keer een maximaal resultaat te behalen. Jouw kennis van zaken, het
zoeken naar alternatieve oplossingen en een goede samenwerking met alle betrokkenen
helpen je daarbij.
Je bent veel extern aan de slag voor de diverse samenwerkingsverbanden. Je vindt het leuk
om te overleggen met ondernemers en bedrijven in de regio over knelpunten en kansen in
ruimte en infrastructuur. Je kunt goed communiceren met een klantgerichte houding. Zowel
extern als intern geldt: met samenwerken bereik je een nog beter resultaat dan dat je alleen
had behaald.

•

Wij vragen
Dat je jouw communicatietalent, deskundigheid en het gemak waarmee jij je beweegt binnen een
complexe bestuurlijke omgeving wilt inzetten voor SADC. Dat je functioneert op academisch
niveau, bij voorkeur met een ruimtelijk-economische achtergrond. En dat je ervaring wilt opdoen bij
SADC.

•

Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende, zelfstandige baan binnen een klantgedreven organisatie met een
maatschappelijke verantwoordelijkheid waar jouw professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd.
En natuurlijk ontvang je marktconforme arbeidsvoorwaarden.

•

Hoe kan je solliciteren?
Je kan jouw motivatie en CV sturen aan Frans van der Beek, mail: f.vanderbeek@sadc.nl. We
vinden het leuk als je zo snel mogelijk reageert, maar uiterlijk op 20 november 2017.
Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Frans je er graag meer over, telefoon: 020
- 20 666 40. Als je meer wilt weten over SADC, dan kan je kijken op de website www.SADC.nl.

