Wij zijn op zoek naar een

Senior gebiedsontwikkelaar / Rentmeester (36-40 uur)
Ben jij de spin in het web die wil werken aan de
herinrichting van Nederland? Dan zoeken wij jou!

Over de functie
Over K3
De K3 organisatie is een veelzijdig bedrijf. Met onze
ondernemingen werken we aan de herinrichting van
Nederland. We winnen de (bouw)grondstoﬀen zand, grind
en klei, transporteren het, nemen grond in, verwerken het
en verzorgen het complete pakket aan grondboringen
en bodemonderzoek. Al deze activiteiten combineren
we met duurzame gebiedsontwikkeling; we creëren er
natuur- en recreatiegebieden mee, zorgen ervoor dat
het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren
wordt verminderd en werken aan droogteadaptatie en de
energietransitie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Andelst.

www.k3.nl

K3 werkt op steeds meer plekken in Nederland
aan de herinrichting van Nederland door het
voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen
en daarmee tegelijkertijd het realiseren van
nieuwe landschappen. Jij bent als Senior
gebiedsontwikkelaar de spil in deze projecten.
Je zet je in voor nieuwe projecten die je samen met
grondeigenaren of in samenwerkingsverbanden
vormgeeft. Daarbij ga je in gesprek met omwonenden,
(natuur)organisaties, overheden en andere
betrokkenen om in gezamenlijkheid tot gedragen
gebiedsvisies en -plannen te komen. Je weet wat er
speelt in de streek en hoe wij daar door een project
een bijdrage aan kunnen leveren. Je zet onderzoeken
uit bij specialisten en beoordeelt deze rapporten.
Je duikt in het onderzoeks- en vergunningentraject,
verzorgt het procedure- en omgevingsmanagement
en bewaakt het budget, de voortgang en de deadlines.
Daarbij blijf je continu in contact met alle betrokkenen.
Zo werk je toe naar optimale en uitvoerbare plannen.
   
Je komt op de afdeling Gebiedsontwikkeling te
werken, waar je met onder meer je collega (senior-)
gebiedsontwikkelaars en tekenaars werkt aan nieuwe
projecten.
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Geïnteresseerd?
Wij verwachten dat je:
• een afgeronde relevante HBO of WO opleiding hebt (we
denken bijvoorbeeld aan Milieukunde, Bedrijfskunde,
Rechten of Rentmeesterij);
• ten minste vijf jaar relevante werkervaring hebt;
• kennis hebt van ruimtelijke ontwikkeling;
• commercieel vaardig bent;
• een enthousiaste, initiatiefrijke en ambitieuze instelling hebt;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• een ‘groen hart’ hebt;
• een flexibele instelling hebt.

Wil je meer weten over de functie of over K3,
dan kun je contact opnemen met Iwan Reerink via
024 348 88 54 of Hans Hooijer via 024 348 88 30.
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail.
Je kunt deze sturen naar Truus Veens via
werkenbij@k3.nl. We horen graag van je!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

In deze functie bieden wij je:
• een multidisciplinaire en dynamische functie binnen een
ondernemend bedrijf;
• een informele werksfeer;
• een dertiende maand;
• een goede pensioenregeling;
• opleidings- en trainingsmogelijkheden.

www.k3.nl
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