Onze relatie Teunesen Zand & Grint B.V. is een internationaal familiebedrijf dat al meer dan
75 jaar zand en grind wint en daarbij waardevolle natuur- en recreatiegebieden creëert. De
eigen winningslocaties zijn verspreid over Zuid-Nederland, Duitsland en België en zijn
verkregen uit intensieve samenwerking en afstemming met onder andere burgers,
maatschappelijke organisaties en overheden.
Het hoofdkantoor is gevestigd in het Noordlimburgse Heijen. Het bedrijf heeft ruim 160
medewerkers.
In opdracht van Teunessen Zand en Grint B.V. willen we in contact komen met kandidaten
voor de positie van

GEBIEDSONTWIKKELAAR / PLANONTWIKKELAAR
Bij de verdere ontwikkeling van Teunesen Zand & Grint B.V. speel je als gebieds- en
planontwikkelaar een belangrijke rol. Jij zorgt ervoor dat het niet alleen bij mooie plannen
blijft, maar dat er projecten ontstaan waarop je trots bent en waarmee een positieve impact
op de leefomgeving ontstaat.
Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je maakt werk van nieuwe initiatieven, ziet kansen en geeft deze vorm
Bij de transformatie van een landbouw-, recreatie- of natuurgebied gebruik je al
je creativiteit en ga je uitdagingen niet uit de weg
Rekening houdend met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen breng je
alle complexe wensen en behoeften van stakeholders in kaart
Met je commerciële vaardigheden en communicatieve talent weet je alle partijen
te verbinden en plannen te realiseren

Wat is je achtergrond
•
•
•
•
•
•

Ervaring in complex projectmanagement in het buitengebied en
omgevingscommunicatie
Aantoonbare successen met betrekking tot gerealiseerde projecten
Kennis van relevant beleid en procedures voor gebiedsontwikkeling
Intrinsieke belangstelling voor zandwinningsprojecten
Passende opleiding HBO/WO en meerjarige ervaring als projectleider
Goede netwerker
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Het aanbod
Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een boeiende verantwoordelijke positie in een gezonde
onderneming. Ruimte voor eigen inzichten en innovatie.
De sollicitatieprocedure
De search- en selectieprocedure wordt verzorgd door drs. Jack Lenssen van Invent Personeel
en Organisatie in Venlo. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-53313838.
Uw sollicitatie en cv kunt u mailen naar: jl@invent-personeel.nl.
Invent Personeel en Organisatie
Innovatoren
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
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