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Conceptontwikkelaar plintprogramma 

Weet jij wat de toekomstbestendige stad nodig heeft? 
 
 
Salarisindicatie € 2.700 - € 3.200 (op basis van fulltime) 
Aantal uren  32 tot 40 uur per week 
Contractvorm  Onbepaalde tijd (na twee verlengingen) 
Solliciteren t/m 13 januari 
 
Jouw rol 

Vind jij het belangrijk om bij te dragen aan leefbare gebieden? Weet je welke functies een 
gebied juist wél of niet nodig heeft en waarom? Verplaats je je graag in een ander en kun je 
goed beoordelen welke wensen je centraal stelt? Horeca Development is op zoek naar een 
conceptontwikkelaar plintprogramma die binnen het multidisciplinaire team zicht met name 
buigt over de totstandkoming van plintvisies, het vinden van de juiste exploitanten voor een 
ontwikkelgebied en die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in woon-, werk- en 
mixed-use-gebieden. 
 
Vanuit jouw rol als adviseur word je door opdrachtgevers gevraagd mee te denken in 
tenderprocessen of de ontwerpfase van een gebiedsontwikkeling. Het is jouw 
verantwoordelijkheid om samen met de rest van het team van Horeca Development tot een 
toekomstbestendige en strategische visie te komen voor het commerciële en 
maatschappelijke programma. We geloven erin dat de plint van een gebied niet alleen 
financieel, maar ook emotioneel veel waarde toevoegt. Hier maken we ons graag hard voor. 

Wat kun je verwachten naast je salaris 

- Vakantiegeld 
- Flexibele werktijden 
- Werken op kantoor in Eindhoven of zo nu en dan vanuit huis 
- Mobiliteitsoplossing in vorm van een OV-abonnement of reiskostenvergoeding 
- Pensioensregeling bij contract voor onbepaalde tijd 

 
Jouw profiel 

Jij bent iemand die het interessant vindt om voorop te lopen in de markt. Je houdt de 
ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en leven nauwlettend in de gaten en wilt 
graag bijdragen aan een leefbare wereld. Je vindt het leuk om in een multidisciplinair team te 
werken. We willen graag in gesprek als jij; 
 

- Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau en een opleiding die past bij de functie 
(bijv. conceptontwikkeling of vastgoedmanagement); 

- Affiniteit hebt met gastvrijheid en stedelijke ontwikkeling en op de hoogte van de 
ontwikkelingen van deze thema’s; 

- Minimaal 3 jaar werkervaring hebt; 
- Beschikt over ervaring in projectmatig werken, adviseren en goede communicatieve 

en sociale vaardigheden hebt. 
 
Over Horeca Development 

Bij Horeca Development geloven we in de kracht van ‘network based consultancy’. Om 
maatwerk te kunnen leveren en collectieve kennis toe te passen, stellen we een team van 
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specialisten samen om een vraagstuk aan te vliegen. Geboren uit passie en erkenning voor 
het vak, ondersteunt Horeca Development in het realiseren van relevante concepten en 
strategische visies waarbij gastvrijheid en Food & Beverage de belangrijkste uitgangspunten 
zijn.  
 
Over de sollicitatieprocedure 

1. Je solliciteert door middel van een CV en motivatiebrief 
2. Wij maken een selectie van kandidaten voor een eerste gesprek 
3. Je draait een proefdag mee op kantoor 
4. Er volgt een tweede gesprek met betrekking tot arbeidsvoorwaarden 

 
Interesse? 

Richt jouw sollicitatie aan Rob Bongers, eigenaar van Horeca Development, via 
jobs@horecadevelopment.com. Heb je vragen over de vacature of het sollicitatieproces, dan 
kun je contact opnemen met Lieke van Wilpen via lieke@horecadevelopment.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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