
Een Planontwikkelaar? Een Projectontwikkelaar?  
Een Technisch vastgoedontwikkelaar?  
Wij geloven niet in titels, maar wel in mensen en zoeken dus 
misschien wel jou, als jij de ervaren vastgoedvrouw of -man 
bent die onze vastgoedprojecten haalbaar maakt.

Wij zijn KIKX en bekijken vastgoed met een kritisch oog, ruiken 
kansen met een creatieve neus en horen wat er speelt met een  
luisterend oor. Zo zien wij waar de gebouwde omgeving potentie  
heeft en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Wij zijn initiatief-
nemer, partner, adviseur en bedenker van oplossingen en leveren 
een aanwijsbaar toegevoegde waarde aan vastgoed.

Vooral in binnenstedelijke gebieden voelen wij ons als een vis in het water; het is 

integraal, complex en heeft betekenis. Retail, commercieel, wonen, zorg en sociaal 

vastgoed, wij hebben ervaring in veel markten en zien deze brede kennis en 

interesse als de kracht van ons bedrijf. 

KIKX wil naast de projecten die zij zelf initieert, ook beleggers, gebruikers en 

eigenaren helpen bij de vraagstukken die zij hebben. Projectontwikkeling is een 

multidisciplinair ambacht en KIKX wil haar kennis en kunde daarom graag delen.

KIKX is een stabiele, onafhankelijke projectontwikkelaar met een klein sterk team, 

een informele cultuur en een prettige en dynamische werksfeer. Wij stimuleren 

eigen initiatief en het volgen van opleidingen zien wij als een positieve bijdrage 

aan de ontwikkeling van onze collega’s en ons hele team.

Zoals Julius Caesar, met een kop koffie in de handen uitkijkend over de rivier  

de Rubicon, zei; ‘Alle grote beslissingen beginnen met een bakkie pleur!’

Dus, word jij blij van de gedachte dat jij onderdeel kan uitmaken van deze passie? 

Dan willen wij graag met jou praten onder het genot van een kaakie en een kop 

koffie (thee, water, cola... ons maakt het niet uit). 

Maar genoeg over ons, wie ben jij?
In ieder geval iemand met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Dus als 

planontwikkelaar bij een ontwikkelende bouwer, corporatie of ontwikkelaar. 

Maar schroom niet te reageren als jouw vastgoedervaring een andere  

achtergrond heeft, want kansen komen vaak uit een onverwachtse hoek. 

Je weet hoe je een vastgoedproject van SO tot realisatie moet uitwerken. 

Daarbij ben je dan de verbinder van de disciplines en verantwoordelijk 

voor het proces en het resultaat. Je stelt de kaders voor de uitontwikkeling 

(in de breedste zin van het woord) vast en zorgt dat je daar binnen blijft. >>

KLIK HIER

 zoekt!

http://www.kikxdevelopment.nl/projecten/


We houden niet van open deuren intrappen, maar noemen toch de standaard 

termen: SO/VO/DO/Bestek, Bouwtechniek, haalbaarheidsonderzoeken, juridische 

kaders, overleg met overheden, onderhandelen met contractpartners, aansturen 

bouwers, risicoanalyses, ruimtelijke ordening, PvE’s, inschakelen en aansturen van 

adviseurs, fasebesluiten, marketing en communicatie, vastgoedexploitaties en 

liquiditeitsplanningen.

Als deze bovenstaande termen tot vraagtekens leiden ben je waarschijnlijk niet  

de vrouw of man die wij zoeken.

Als persoon ben je enthousiast, resultaatgericht, een doorzetter, communicatief 

vaardig, technisch onderlegd, commercieel ingesteld en hebt oog voor 

verhoudingen en een breed perspectief. Daarnaast kan je mensen aansturen, 

verbinden en motiveren. Zelfstandig werken (en denken) kan je probleemloos 

afwisselen met het werken in teamverband.

Kortom je vindt Vastgoedontwikkeling gers!

Ons aanbod aan jou:

Een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast heb je invloed 

op de toekomst van KIKX en van jezelf binnen KIKX. 

Arbeidsvoorwaardelijk bieden wij een vast contract, met een prima basissalaris 

inclusief kerstgratificatie en passende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 

(bij voorkeur hybride) leasebak, laptop (notebook, tablet… geef het ding een 

naam) en een mobieltje! We hebben een flexibele werkomgeving en bieden  

dus de mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken.

We hopen snel wat van je te horen, waarbij we rekenen op een cv en 

begeleidende brief. Omdat we in mensen geloven krijg je altijd een reactie 

op je sollicitatie, maar we zullen niet iedereen uitnodigen.

Groet,
Brigitte, Bart, Thomas, André en Sjoerd

Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@kikxdevelopment.nl.

Sluitdatum vacature 24 februari 2017.

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

Verdere  

specificaties:

• Vacature voor een  

 vaste aanstelling

• Vak gerelateerde  

 opleiding en cursus  

 mogelijkheden

• Persoonlijk   

 opleidingsplan 

 (talent ontwikkeling)

• Marktconform   

 salaris met  

	 financiële	 

 doorgroei- 

 mogelijkheden

• Auto van de zaak

• Prima secundaire  

 arbeidsvoorwaarden

KLIK HIER

 zoekt!

mailto:sollicitatie%40kikxdevelopment.nl?subject=KIKX%20zoekt%20vastgoed%20m/v
https://www.youtube.com/watch?v=FBfmRXXuEHc

