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FUNCTIEOMSCHRIJVING – (JUNIOR) ONTWIKKELAAR 

Als Projectontwikkelaar ben jij eindverantwoordelijk voor de verdere uitontwikkeling van diverse 

projecten. Je werkt in teamverband met een senior ontwikkelaar, investeringscomité en een asset 

managementorganisatie van initiatief tot aan de oplevering en nazorg. Nadrukkelijk onderdeel van deze 

functie is het standaardiseren van rekenmethodieken en het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken 

op basis van je ervaring, marktdata en andere informatie.  

Daarnaast zal je je bezighouden met de volgende taken: 

- Als ontwikkelaar ben je commercieel en financieel medeverantwoordelijk voor jouw projecten; 

- Je zorgt voor de bewaking van tijdsplanningen en gestelde budgetten; 

- Je vertaalt visie, randvoorwaarden, wensen en omgevingseisen naar een marktconform PvE; 

- Je kunt je verplaatsen in het gebruikersgedrag om zodoende een goed functionerend gebouw te 

ontwikkelen; 

- Je bent voldoende technisch onderlegd om adviseurs, constructeurs, architecten e.a. aan te sturen; 

- Je bent in staat om de technische kant van het product te vertalen naar een commerciële structuur 

welke door jouw collega’s worden beheerd; 

- Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk) om 

zowel intern als extern in het Engels te communiceren. 

 

FUNCTIE-EISEN 

- Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur richting Bouwkunde of technische 

bedrijfskunde; 

- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als projectontwikkelaar; 

- Je bezit de overtuigingskracht om jouw visie over te dragen; 

- Je beschikt over een goed analytisch, conceptueel en coachend vermogen; 

- Je bent klant-, markt- en resultaatgericht, waarbij kwaliteit steeds centraal staat. 

DIENSTVERBAND 

- Voltijd dienstverband (40 uur per week), op kantoor van Capricorn momenteel in Utrecht; 

- Capricorn hanteert marktconforme arbeidsvoorwaarden en biedt goede ontwikkelingsmogelijkheden 

aan haar mensen; 

 

 

 

mailto:info@capricorncapital.ch
mailto:info@capricorncapital.ch


 
 

  Capricorn Capital Group BV 
Maliebaan 137 
3581 CL Utrecht 
The Netherlands 

 

 

 
 Capricorn Capital Group BV │www.capricorncapital.nl │ info@capricorncapital.ch                       

Chamber of Commerce number 60654627 

ORGANISATIE 

Capricorn Capital Group BV is een investering- en management organisatie welke investeert in add-value 

proposities met een investering horizon van 3 tot 5 jaar in de grotere steden in Nederland. Capricorn is 

in 2014 opgericht en beheerd momenteel ca. € 400 miljoen aan ontwikkelwaarde in direct vastgoed. 

Capricorn beheerd momenteel in meerdere investeringsprogramma’s waarbij zij altijd tezamen met 

hetzij zeer vermogende particulieren hetzij tezamen met private equity fondsen co-investeert. 

INFORMATIE 

Mocht je meer informatie willen hebben dan kan je contact opnemen met; 

Steven Jan Stroband 

+41 (0)79 703 74 77 

Sj.stroband@capricorncapital.nl 

Of, 

Bob Bergmans 

+31 (0)6 53 78 58 94 

b.bergmans@capricorncapital.nl 
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