
 

 

 

 

 
Datum:  jun i  2017  

Functieprofiel 

Cluster: Vastgoed Functiebenaming : Ontwikkelaar 

Functiecode : 14 - L 

Functieniveau:  

Organisatie Ressorteert rechtstreeks onder de Manager Vastgoed 

Doelstelling van de 

functie 

Concrete resultaten en doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd in het 

planningsgesprek. 

Wat 

Resultaatgebieden 

en taken 

 

1. Projectontwikkeling 

 Ondersteunt en voert acquisities uit 

 Stelt de haalbaarheidsstudies, de projectopdracht en het 

projectontwerp op 

 Stelt haalbaarheids-/investeringsbesluit op  

 Realiseert (mede) de opdrachtverstrekking aan adviseurs 

 Voert overleg met toekomstige gebruikers 

2. Projectvoorbereiding 

 Voert diverse onderzoeken uit  

 Toetst het juridische en fiscale kader binnen de projecten 

 Dient aanvraag omgevingsvergunning in 

 Signaleert en benut subsidiemogelijkheden 

 Adviseert manager Vastgoed over selectie architect en aannemer 

 Verzorgt het voorlopig en definitief ontwerp en bestek 

 Stelt de verschillende fasedocumenten op 

 Analyseert het gerealiseerde bouwplan 

 Stelt turn key koopovereenkomst, design and build overeenkomst of 

koopaannemingsovereenkomst op 

 Stelt diverse tekeningen vast en beoordeelt begroting aannemer 

 Realiseert na goedkeuring manager Vastgoed aanbesteding, gunning 

en opdrachtverstrekking 

 Is verantwoordelijk voor de communicatie en organisatie van het 

project 

3. Projectrealisatie 

 Zorgt dat het project binnen inhoudelijke kaders, planning en budget 

wordt gerealiseerd 

 Overlegt met interne en externe partijen over voorbereiding en 

uitvoering van projecten 

 Neemt binnen begroting beslissing over meer- en minderwerk binnen 

vastgestelde kaders 

 Is verantwoordelijk voor de oplevering van het project en de financiële 

afwikkeling van projecten 

 Stelt het nazorgbesluit op 
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4. Beleidsvoorbereiding en portefeuillemanagement 

 Levert input, op basis waarvan de manager Vastgoed beleid kan 

ontwikkelen, op het gebied van vastgoedbeheer, nieuwbouw en 

herstructurering 

 Zorgt voor input voor het portefeuillemanagement 

5. Budgetbewaking en rapportages 

 Realiseert samen met de financiële administratie de periodieke 

budgetbewaking en levert hiervoor de benodigde financiële gegevens 

aan bij de financiële administratie 

 Is verantwoordelijk voor de correcte gegevens t.a.v. 

managementrapportages 

6. Organisatie 

 draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoel-

stellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het 

aanleveren van de gevraagde informatie 

 adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) 

werkzaamheden 

 Geeft mede vorm aan de inhoud van innovatie binnen het eigen 

vakgebied door een actieve voorbereiding, doen van voorstellen en 

implementatie 

 Stuurt projectleider functioneel aan in betreffende projecten 

Hoe 

Gedragskenmerken 

 

Kernwaarden (organisatiebrede gedragsindicatoren): 

Gedragskenmerk 1: Betrokken 

Gedragskenmerk 2: Betrouwbaar 

Gedragskenmerk 3: Kostenbewust  

Cluster/team:  

Gedragskenmerk 4: Ondernemerschap (niveau 3) 

Gedragskenmerk 5: Plannen en organiseren (niveau 3) 

Functie: 

Gedragskenmerk 7: Risicobewust (niveau 3) 

Gedragskenmerk 9: Inlevingsvermogen (niveau 3) 

Wie 

Persoonskenmerken 

 

 Analytisch  

 Integer 

 Communicatief 

 Resultaatgericht 

 Ambitie 
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 Creativiteit 

 Stressbestendig 

 Overtuigingskracht 

 Besluitvaardig 

 Visie 

 Commercieel 

 Sociaal 

 Relativeringsvermogen 

Kennis   WO werk- en denkniveau 

 Kennis van bouwmanagement 

 Kennis van juridische zaken 

 Kennis van bouw wet- en regelgeving 

 Kennis van vastgoedrekenen 

 Kennis van (politieke) besluitvormingsprocessen 

 Kennis van communicatie  

Vaardigheden  Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

 Cijfermatig inzicht 

 Commerciële vaardigheden 

 Goede computervaardigheden 

 
 


