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Jacob Mosselstraat 2 
2595 RH Den Haag 
 
070 - 326 04 79 
info@freschrealestate.nl 
 
www.freschrealestate.nl 

VACATURE PROJECTONTWIKKELAAR (M/V) 
 
Wie is FRESCH Real Estate? 
FRESCH Real Estate ontwikkelt karaktervolle gebouwen waarin je 
graag wil wonen of werken. Gebouwen die uit de massa springen, 
net als de mensen van FRESCH. Wij bekijken vastgoed anders dan 
anderen. Wij werken nauw samen met verschillende partijen zoals 
overheidsinstellingen (denk hier o.a. aan gemeentes en provincies), 
beleggers en bouwbedrijven. De afgelopen 5 jaar hebben wij een 
portfolio opgebouwd van zowel bedrijfspanden als woningen voor 
particulieren waar we erg trots op zijn. 
 
De functie 
Voor de afdeling projectontwikkeling zijn wij op zoek naar een 
Junior Projectontwikkelaar (fulltime o.b.v. 40 uur). Binnen FRESCH 
Real Estate ben je als Junior Projectontwikkelaar in teamverband 
iedere dag bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten. Denk hierbij aan 
kantoorpanden, appartementencomplexen of complete woonwijken. Zowel 
transformaties van oude gebouwen tot compleet nieuwe bouwwerken vanaf de 
grond behoren tot je portfolio. Je maakt deel uit van een klein en gedreven 
team die flink aan het groeien is binnen een dynamische organisatie. Binnen 
deze rol krijg je de ruimte om door te groeien tot een zelfstandige 
Projectontwikkelaar met eigen projecten waar je zelf verantwoordelijk voor 
bent.  
 
De kern van jouw rol is het beste te beschrijven aan de hand van de volgende 
termen: Diversiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 
 
Hoe ziet je dag eruit? 
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:  

• Het ontwikkelen van uiteenlopende projecten in Nederland. 
• Het onderzoeken van kansen en mogelijkheden binnen het vastgoed; 
• Het beheren van de coördinatie (intern/extern) bij het ontwikkelen van 

projecten.  
• Het houden en behouden van contact met de verschillende stakeholders 

zoals overheidsinstellingen, bouwbedrijven, beleggers, etc. 
• Het onderhouden van je relaties en netwerk. 

 
Wat vragen wij? 

• Je beschikt over een HBO-/WO-diploma in de richting Bouwkunde 
architectuur of een technische opleiding 

• Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring 
• Je bent stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Je bent bekend met programma’s zoals: Office pakket, Microsoft 

Projects, Autocad & Google Sketchup 
• Je Nederlands is vloeiend in woord en geschrift 
• Je Engels is goed tot vloeiend in woord en geschrift 

 
Wat krijg je ervoor terug? 
FRESCH Real Estate is een organisatie met grote ambities. Ons team bestaat uit 
25 medewerkers die gedreven zijn in vastgoed en dit tot uiting brengen in hun 
werk. Als je voor FRESCH werkt, kun je rekenen op een salarisindicatie van 
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tussen de € 2.700,- tot € 3.250,- (op basis van je kennis en ervaring) met 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden we een telefoon  
en laptop van de zaak. Ook hechten wij waarde aan de 
ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom bieden we ruimte 
voor bijscholing om je kennis op pijl te houden en te kunnen 
groeien binnen je functie. 
 

• Salaris indicatie € 2.700,- tot € 3.250,- o.b.v. 40 uur  
(op basis van je kennis en ervaring) 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Telefoon, laptop van de zaak 
• Ruimte voor bijscholing 

 
Contact 
Enthousiast geworden van onze vacature? En ben je ervan overtuigd dat jij 
perfect binnen ons team past? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar 
info@freschfrealestate.nl t.a.v. Maxime Theil. Wil je meer weten over de functie? 
Neem dan contact op met Maxime Theil via info@freschrealestate.nl of 
telefoonnummer 070 326 04 79. 
 
 


