
Iedere plek is anders. Om het beste uit een ontwikkeling te halen, is aansluiting bij de plek 
essentieel. Vanuit deze visie ontwikkelt Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO) duurzame en 
creatieve buurten die historisch bestand en verantwoord zijn. Wij bieden met onze projec-
ten de nieuwe bewoners of toekomstige gebruikers een nieuw thuis en geven de hele buurt 
een plek van thuiskomen. Met ontwikkelen proberen wij mensen samen te brengen en met 
elkaar gelukkiger te maken.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO), een creatieve organisatie in vastgoedontwikkeling 
met een eigen visie. Wij doen geen standaard woningen, maar geven iedere plek een unieke 
bestemming op maat die een meerwaarde is voor de omgeving. Gevestigd in Rotterdam en 
vooral actief in heel Zuid-Holland.

Door meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling deinzen we ner-
gens voor terug. MVO is een klein bureau met een overdaad aan passie en optimisme, dat 
optimaal op elkaar is ingespeeld en voortvarend en slagkrachtig werkt. Met de juiste mensen 
op de juiste plekken wordt talent benut en wordt er uiterst efficiënt samengewerkt.

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij opzoek naar een ontwikkelaar (m/v). 
In deze functie krijg je alle gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te 
leveren aan onze huidige en toekomstige projecten.

 een afgeronde HBO opleiding in het vastgoed.
 affiniteit met techniek.
 ervaring in het zelfstandig leiding nemen over projecten.
 goede communicatieve vaardigheden.
 een enthousiaste persoonlijkheid en gevoel voor humor.

Rotterdam, 36 - 40 uur
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Vacature: Ambitieuze ontwikkelaar m/v

Een ambitieuze ontwikkelaar is groot in
creativiteit, lef en resultaat

         •
         •
         •
         •
         •

Jij hebt:

Wij zijn:



 deelnemen en leiding geven aan het voorbereidings- en verkoopteam.
 verkoopstukken en –tekeningen en splitsingstekeningen en –aktes
 verzorgen.
 meewerken aan en meedenken over de marketing van projecten.
 de contracten met de aannemer, de kopers/belegger, de architect en overige
 adviseurs opstellen.
 zorg dragen en aansturen op de benodigde vergunningen en eventuele subsidies. 
 technische omschrijvingen opstellen en tekeningen controleren.
 

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

Zie jij net als ons in iedere moeilijkheid een mogelijkheid en jezelf als dé aanvulling op ons 
team? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Twan Mahler via twan@mahlervastgoed.nl. 
Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op via telefoonnummer 010-450 42 86.

Je gaat:

Wij bieden een  interessant salaris en een leaseauto.

Interesse?
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 een commerciële en resultaatgerichte doener en denker.
 doortastend en hebt een sterke drive voor het behalen van resultaten.
 flexibel, inventief en creatief.
 een teambuilder en ondernemend.
 36-40 uur per week beschikbaar.

Jij bent:
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