
 
 

 
 
 

Commercieel talent gezocht 

Wil jij duurzame en innovatieve projecten realiseren, heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben 
je zelfstandig en heb je affiniteit met duurzaam en logistiek vastgoed? Wij zijn op zoek naar mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten om ons team te versterken. 

Als commercieel manager ben je verantwoordelijk voor acquisitie van nieuwe locaties en verhuur, je 
creëert ontwikkelingskansen door actief locaties op te sporen en te beoordelen. Je zorgt voor 
bekendheid in de markt bij zowel gebruikers als gemeenten. 

Vanuit onze vestiging in Hoofddorp ben je betrokken bij meerdere projecten door heel Nederland en je 
blijft betrokken van initiatief tot ingebruikname. Je beweegt je makkelijk tussen de mensen om een goed 
netwerk binnen de makelaardij, gemeenten en adviseurs op te bouwen. 

Je maakt gebruik van de ervaring die Delta heeft opgedaan in het ontwikkelen van projecten vanuit de 
circulaire Cradle to Cradle® filosofie. We bouwen voor de toekomst en zoeken telkens de grenzen op als 
het gaat om design, duurzaamheid en innovatie. Zo creëren we gezonde oplossingen waar je blij van 
wordt. 

Delta Development is al meer dan 30 jaar als zelfstandig projectontwikkelaar gevestigd in Nederland en 
Duitsland. Voor ons staan effectiviteit en gedrevenheid centraal, net als plezier en verbeeldingskracht. 
We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant samen te werken met onze klanten, leveranciers en 
partners én onderling met onze collega’s.  We vinden een gezonde privé/werk balans vanzelfsprekend 
en belangrijk. Werken kan dan ook deels vanuit huis. 

Wij zoeken iemand die: 

• Affiniteit heeft met de business en zich wil ontwikkelen tot zelfstandig commercieel manager; 
• Wil bijdragen aan het verduurzamen van de wereld; 
• Een sterk netwerk kan opbouwen binnen de logistiek en makelaardij en bij gemeenten; 
• Eigen initiatief toont en verantwoordelijkheidsgevoel heeft; 
• Kennis heeft van juridische, organisatorische, technische en financiële aspecten rondom vastgoed; 
• Kundig is op het gebied van huurrecht en huurcontracten; 
• Affiniteit heeft met vastgoed marketing; 
• Goede communicatieve vaardigheden heeft in zowel Nederlands als Engels; 
• Een relevante opleiding op minimaal HBO niveau heeft afgerond. 

Wij bieden: 

• Een marktconform salaris; 
• Alle mogelijkheden voor persoonlijke groei en ambitie; 
• Een voltijd dienstverband (40 uur); 
• De kans om het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid en vastgoed; 
• Een prachtig team met enthousiaste en gedreven collega’s. 

  



 
 

 
 
 

Geïnteresseerd? Kijk dan eens naar enkele projecten die we gerealiseerd hebben: 

• Fokker 7/8, ’s werelds eerste Cradle to Cradle® warehouse; 
• Abc Square,  dat het allereerste VBI Greenscore Certificaat van Nederland ontving; 
• CitySwitch ons netwerk van Last Mile hubs door heel Nederland 
• BSH, het eerste gebouw op Park20|20, nog steeds toonaangevend Cradle to Cradle®; 

Geïnspireerd? Stuur dan je CV en bondige motivatie naar: mirjam@deltadevelopment.eu 

 

https://www.deltadevelopment.eu/project/fokker-7-en-8/
https://www.deltadevelopment.eu/project/abc-square-schiphol/
https://www.deltadevelopment.eu/project/cityswitch-last-mile-oplossingen/
https://www.deltadevelopment.eu/project/bsh-huishoudapparaten/
mailto:mirjam@deltadevelopment.eu

