
BEDRIJFSPROFIEL ARP
Amsterdam Realty Partners (ARP) is een jong bedrijf dat zich focust op het
ontwikkelen en beheren van vastgoed. Ons team is continu op zoek naar
interessante projecten, zowel binnen als buiten Amsterdam, zoals Hoorn en
Hoofddorp. Het renoveren en transformeren van woningen in het midden- en
hoog segment is daarbij onze primaire markt. Daarnaast heeft ARP ook een
aantal beleggingsportefeuilles opgebouwd.
 
De oprichters van ARP hebben jarenlang ervaring in het vastgoed en de
financiële wereld, waardoor de nodige kennis wordt gebundeld om de
doelstelling van de organisatie te bereiken. Onze structuur en gedrevenheid
zorgen voor een effectieve en slagvaardige werkwijze.
 
ARP bestaat uit een klein, deskundig team en werkt nauw samen met
verschillende externe partijen. Amsterdam Realty Partners (ARP) is een jong
bedrijf dat zich focust op het ontwikkelen en beheren van vastgoed. Ons
team is continu op zoek naar interessante projecten, zowel binnen als buiten
Amsterdam, zoals Hoorn en Hoofddorp. Het renoveren en transformeren van
woningen in het midden- en hoog segment is daarbij onze primaire markt.
Daarnaast heeft ARP ook een aantal beleggingsportefeuilles opgebouwd.
 
De oprichters van ARP hebben jarenlang ervaring in het vastgoed en de
financiële wereld, waardoor de nodige kennis wordt gebundeld om de
doelstelling van de organisatie te bereiken. Onze structuur en gedrevenheid
zorgen voor een effectieve en slagvaardige werkwijze. ARP bestaat uit een
klein, deskundig team en werkt nauw samen met verschillende externe
partijen.

VACATURE
AMSTERDAM REALTY PARTNERS



Fulltime (40 uur p/w) beschikbaar;
bouw gerelateerde studie en/of minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
BSc en/of MSc behaald;
goede beheersing van MS Office (Word en Excel);
zowel mondeling, als schriftelijk communicatief vaardig;
procesmatig kunnen denken;
goede management eigenschappen;
organisatorisch;
affiniteit met vastgoed;
flexibel en zeer pro actief;
meedenkend, positief en energiek;
rijbewijs B in bezit.

FUNCTIE EISEN

Als jij jezelf herkent in het bovenstaande, maken wij graag kennis met jou.
Bel gerust met ons voor toelichting. Wij is bereikbaar via 020-2374374.
Uiteraard is het ook mogelijk om jouw CV te versturen naar
cathelijn@arpartners.nl.

JUNIOR PROJECTONTWIKKELAAR

Begeleiden van de ontwerpfase waarbij vastgoedoptimalisatie een
belangrijke rol speelt; 
begeleiden van het vergunningentraject;
uitwerken van de bouwvoorbereiding (planning, offertes, werktekeningen
etc.);
aanspreekpunt voor alle bouw-gerelateerde zaken;
aansturen van externe adviesbureaus, architecten, constructeurs en/of
aannemers en coördineren van de werkzaamheden die plaatsvinden;
het bewaken van het budget en de planning tijdens het gehele project;
ondersteunen van de eventuele verhuur/verkoop;
contractbeheer: het afsluiten en marktconform houden van contracten;
behandelen van binnenkomende storingen en klachten van huurders;
voorbereiden en begeleiden van mutatie- en groot onderhoud.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Junior Projectontwikkelaar ben je betrokken bij het gehele bouwtraject
van een aantal renovatie- en nieuwbouwprojecten. Daarnaast zul je ook
bezig zijn met het beheer van de vastgoedportefeuille, waarbij het contact
met de huurders centraal staat.

WERKZAAMHEDEN


