VACATURE
Op zoek naar een uitdagende baan binnen het dynamische, snelgroeiende team van bouwkundig
projectmanagementbureau MC2 Management:

JUNIOR PROJECT MANAGER/ JUNIOR PLANONTWIKKELAAR (40 UUR)
De belangrijkste taken van de Junior Planontwikkelaar:
• Assisteren bij het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken;
• Assisteren bij c.q. uitvoeren van marktonderzoeken (gebiedsmonitoren);
• Assisteren bij workshops, visiebijeenkomsten en presentaties;
• Uitwerken van transformatiekaarten, huurwaardeberekeningen, portefeuilleanalyses, locatiestudies, vastgoedanalyses etc.;
• Rapporten opstellen en correspondentie voeren;
• Noodzakelijke procedures correct voorbereiden, doorlopen en effectief afwikkelen (laten) uitvoeren van eventueel
benodigde onderzoeken (onder meer grond, bodem, archeologisch, Flora- en Faunawet en milieubeheer);
• Algemeen ondersteunende werkzaamheden, waaronder planning en verslaglegging
• Opstellen van een stichtingskostenopzet (uitvoerend);
• Het maken van een vastgoedexploitatie (uitvoerend);

PROFIEL
Het team van MC2 Management is oplossings-en resultaatgericht en stelt de klant altijd centraal.
Als ideale kandidaat beschik je over:
• Voldoende relevante basiskennis over bouw, vastgoed en projectmatig werken;
• Bent een echte organisator en kiest ervoor om dit verder te ontwikkelen;
• Ondersteunt projectmanagers in ontwikkel-, bouw-, beleggersprojecten en adviesopdrachten;
• Maakt verslagen, planningen, notities, rapporten, berekeningen, presentaties e.d.;
• Neemt initiatief om je vakkennis en ervaring te verbreden en te verdiepen;
• Voldoende kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, techniek en aanbestedingen;
• Werkt aan meerdere innoverende projecten/adviesopdrachten tegelijk;
• Kan zowel zelfstandig werken als in teamverband;
• Haalt energie om mee te gaan naar overleg en afstemming met opdrachtgever e.d.;
• Brengt frisse ideeën in en draagt bij aan onze kennisontwikkeling en innovatie;
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COMPETENTIES:
• Afgeronde HBO opleiding, gerelateerd aan vastgoed, planologie of gebiedsontwikkeling;
• Relevante stage en/of werkervaring (1-3 jaar) is een pré (starter op de arbeidsmarkt);
• Teamspeler, analytisch, collegiaal, accuraat, stressbestendig en hands-on mentaliteit;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift;
• Vaardig met MS Office inclusief MS project;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, bent vasthoudend en kunt overtuigend optreden en goed rapporteren;
• Je bent in staat om projecten vanuit verschillende invalshoeken te benaderen;
• Je bent in staat om planningen te analyseren en risico’s te herkennen en te beheersen;
• Je neemt graag initiatief en bent niet bang om hulp te vragen wanneer het nodig is;
• Je bent flexibel en hebt een klantgerichte instelling en een collegiale houding;
• Je hebt een goed doorzettingsvermogen en de juiste werkmentaliteit;

WIJ BIEDEN:
Wij bieden een uitdagende, zeer afwisselende en inspirerende baan binnen een kleine en groeiende onderneming met
grote ambities. Je krijgt vrijheid en ruimte om je eigen manier van werken te implementeren en werkt samen met het
team om een mooie en sterke organisatie op te bouwen. Omdat het een groeiende onderneming is, krijgt je ambitie en
creativiteit alle ruimte om te ontwikkelen. Marktconform salaris van deze verantwoordelijke functie en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden met duidelijke bonusregeling
Als je kiest voor MC2 Management, kies je voor een dynamische, ambitieuze en professionele organisatie met
grote variatie aan opdrachten in de vastgoedbranche. Met veel plezier in het werk staan we voor wie we zijn en
doen wat we zeggen. Kwaliteit staat ook altijd bovenaan.

MEER INFORMATIE?
Heb je interesse? Stuur je CV met motivatie naar Mohamed El Messaoudi via m.elmessaoudi@mc2management.nl
of bel voor meer informatie naar M: +31 (0)6 83 55 38 59

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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