
  

 

Projectmanager	gebiedsontwikkeling	

	
	

	
- 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 en katalyseren. 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 zijn een bedrijf, waarin 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 jezelf en uit je collega’s te halen. Binnen SADC doen we het samen. 

 
SADC zoekt: 

 

een projectmanager gebiedsontwikkeling die mensen verbindt en zaken voor 
elkaar krijgt	

	

• Wat is je toegevoegde waarde? 

- Je bent realist genoeg om te beseffen dat verschillende partijen, verschillende belangen 
hebben. Door ervaring wijs geworden, ben je in staat om te schakelen tussen volop meedoen 
en afstand nemen om te kijken hoe je mensen verbindt en in beweging krijgt.  

- Bij de ontwikkeling van onze werklocaties, zoals bijvoorbeeld Schiphol Trade Park in 
Haarlemmermeer en Business Park Amsterdam Osdorp, komen verschillende disciplines bij 
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elkaar: conceptontwikkeling, bouw- en woonrijp maken, opstellen GREX-en, contractvorming, 
juridisch-planologische zaken, marketing en sales. In jouw loopbaan heb je laten zien dat je in 
staat bent complexe processen te regisseren en te begeleiden. Natuurlijk werk je daarbij nauw 
samen met (externe) specialisten. 

- In jouw rol als onderhandelaar weet je met kennis van zaken, een grondige voorbereiding en 
oog voor de ander, een mooi resultaat neer te zetten. Een contract waar iedereen tevreden 
over is, word je blij van.  

- Je weet uit ervaring wat er komt kijken bij een planologisch traject van initiatief tot en met 
uitvoering. Je verbindt ambitie (wat willen we), potentie (waar liggen kansen) en de 
haalbaarheid (wat kunnen we). Je weet ook de stakeholders te begeleiden in dit proces. 

- Ook kan het zijn dat je ingezet wordt bij een aantal (deel)projecten voor een programma van 
de Amsterdam Logistics Board (ALB). Hoe meer uitdagingen, hoe beter, vind jij. Vanuit 
ondernemerschap zoek je naar kansen en oplossingen.  

- Je bent er trots op dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Je bent 
goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en vertaalt deze naar jouw 
dagelijks werk. 

- In deze tijd van digitalisering heb je affiniteit met ICT. 
- Je maakt gebruik van de kennis en kunde van je collega’s. Met samenwerken bereik je een 

nog beter resultaat dan dat je alleen had behaald.  

•  Wij vragen 

Dat je jouw ervaring, kennis, organisatietalent en jouw kracht om mensen met elkaar te verbinden, 
wilt inzetten voor SADC. Gezien de zwaarte van de functie, is het belangrijk dat je functioneert op 
academisch niveau en minimaal vijf jaar relevante werkervaring hebt. 
 

•  Wat mag je van ons verwachten? 

Een uitdagende baan binnen een klant gedreven 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 Jeanet van Antwerpen, mail: j.vanantwerpen@sadc.nl. We 
vinden het leuk als je zo snel mogelijk reageert, maar uiterlijk op 18 augustus 2019. 
Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Jeanet je er graag meer over, telefoon: 
020 - 20 666 40. Als je meer wilt weten over de SADC, dan kan je kijken op de website 
www.SADC.nl. 
 
	
 


