Startende projectmanager gebiedsontwikkeling

-

SADC ontwikkelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid
Onze missie is het benutten en versterken van de economische en
maatschappelijke potentie van de Schipholregio, door als publieke
gebiedsontwikkelaar van werklocaties waarde toe te voegen vanuit de
gedeelde belangen van onze 4 aandeelhouders, door te anticiperen op schaarste en op
maatschappelijke en economische ontwikkelingen in deze regio. Door het uitvoeren van onze
missie, creëren we financieel en maatschappelijk rendement.

-

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 sensitieve, daadkrachtige startende projectmanager gebiedsontwikkeling

• Wat is je toegevoegde waarde?
-

Samen met je collega’s werk je aan de ontwikkeling van één of meerdere werklocaties, zoals
bijvoorbeeld Schiphol Trade Park in Haarlemmermeer of Business Park Amsterdam Osdorp.
Of ondersteun je bij een aantal (deel)projecten voor een programma van de Amsterdam
Logistics Board (ALB).

-

Je neemt de projectmanager of projectdirecteur zoveel mogelijk werk uit handen en je springt
bij waar je mogelijkheden ziet. Je doet dat bijvoorbeeld bij het aansturen van
conceptontwikkeling, bouw- en woonrijp maken, contractvorming, planning, juridisch-

-

planologische trajecten en organisatie van bestuurlijke besluitvorming.
Jij volgt de trends en ontwikkelingen in de regionale economie en onze marktgebieden. Je bent
nieuwsgierig naar hoe bedrijven functioneren en concurrerend blijven. Deze kennis helpt je
jouw creatieve ideeën en initiatieven te vertalen naar de praktijk.

-

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 (deel) projecten waarvoor je werkt. Je houdt tegelijkertijd de projectdirecteuren

-

geïnformeerd, zodat zij op hoofdlijnen kunnen sturen.
Je krijgt geregeld complimenten voor de leesbaarheid van jouw rapportages en andere

-

stukken: kort en krachtig, makkelijk leesbaar en inspirerend.
Je ziet de circulaire economie als een noodzaak om de kwaliteit van de leefomgeving te

-

versterken en economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan.
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.
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.

•

Wij vragen

Dat je jouw organisatietalent, deskundigheid en het gemak waarmee jij je beweegt binnen een
complexe bestuurlijke omgeving wilt inzetten voor SADC. Gezien de zwaarte van de functie, is het
belangrijk dat je functioneert op HBO/academisch niveau. En dat je ervaring wilt opdoen bij SADC.

•

Wat mag je van ons verwachten?

Een spannende baan in het hart van een klantgedreven organisatie met een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Bij SADC waarderen we de verschillen tussen mensen en geven we mensen
de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de doelstellingen van SADC en voor
het bijdragen aan een toekomstbestendige wereld, die duurzaam en inclusief is.
Vanzelfsprekend ontvang je op basis van je achtergrond en ervaring marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

•

Hoe kan je solliciteren?

Je kan jouw motivatie en CV sturen aan Eva Klein Schiphorst, mail: e.kleinschiphorst@sadc.nl. We
vinden het leuk als je zo snel mogelijk reageert.
Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Eva 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.

