
 

AANKOMEND GEBIEDSONTWIKKELAAR 

SITE – PROFIEL AANKOMEND GEBIEDSONTWIKKELAAR 
 
SITE werkt als gebiedsontwikkelaar aan complexe stedelijke opgaves waar vraag is naar perspectief 
en strategie. Wij verbinden ontwerp, financiën en markt, ontwikkelen visie en concepten en zetten 
die om naar haalbare en uitvoerbare strategieën. Soms gaat het over bestaande projecten, soms 
geheel nieuwe opgaves, maar altijd in een complexe context met diverse partijen en belangen. Wij 
zijn daarbij actief in woningbouw, retail, werklocaties, leisure en combinaties hiervan.  
 
Wij zoeken een jong aanstormend en ondernemend talent dat affiniteit heeft met gebieds-en 
projectontwikkeling. Een enthousiast persoon die in eerste instantie ons team komt ondersteunen 
en wil doorgroeien naar de functie van allround gebiedsontwikkelaar.  
 
Werkzaamheden: 
• Analyse: van fysieke context (plek, plannen, context), vraag (markt, stakeholders, beleid)  

en mogelijkheden (eigendom, ontwikkelpotentie). Het integreren van onderzoeksgegevens 
in kaartbeelden 

• Analyse door ontwikkelen naar visie, concepten en ontwikkel strategieën voor gebieds-
ontwikkelingen 

• Voorbereiden interne en externe workshops: presentaties, analyses, referenties, 
positionering, story telling, persona’s, ruimtelijke verkenningen van de mogelijkheden 

• Voorbereiden en begeleiden van ateliersessies en co-creatie sessies met stakeholders 
• Ondersteunen van de gebiedsontwikkelaars in het team van SITE met alle algemene werk- 

zaamheden aangaande de projecten 
• Ondersteunen bij externe presentaties van SITE  

 
Competenties: 
• Analytisch 
• Creatief  
• Nieuwsgierig 
• Enthousiaste teamworker 
• Proactief en ondernemend 

 
Wij bieden: 
• Een omgeving waar je meteen op hoog strategisch niveau opereert  
• Een professioneel intern opleidingstraject 
• Een dynamische werkplek in Amsterdam 
• Een full time arbeidsovereenkomst  voor 1 jaar 
• Flexibele werktijden 

 
Opleidingsvereisten:  
• WO denk -en werkniveau 
• Opleiding: afgeronde masteropleiding TU Stedenbouw, Real Estate and Housing o.g.  
• Nederlandstalig 

 
Sollicitatie per mail zenden naar Mara Broeren, mara@site-ud.nl. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Deadline van deze vacature is 1 december 2021. 
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