
 

 

Vacature Medewerker Vastgoed  
Beheer 
Full-time (40 uur) 
 
Ben jij degene die het een uitdaging vindt om verschillende ballen tegelijk 
in de lucht te houden binnen een succesvolle informele no-nonsense 
omgeving. Dan biedt Built to Build Vastgoed B.V. je de juiste plek. 
  
Wat ga je doen? 
Voor ons Vastgoed Team zijn wij op zoek naar een Medewerker Vastgoed 
Beheer. Iemand die het een uitdaging vindt om het Team en onze huurders 
te ontzorgen; werkzaamheden op te pakken en vervolgens in goede banen 
te leiden.  
  
Recent is besloten een nieuw teamlid aan de afdeling Vastgoed toe te 
voegen. Dit biedt je de mogelijkheid om onderdeel te worden van een 
gedreven team. Binnen dit team verricht je zowel commerciële- als 
technische werkzaamheden. Deze zijn administratief van aard. Tevens ben 
je verantwoordelijk voor de huisstijl, website en social media binnen de 
organisatie. Een hele diverse functie. Jij zorgt ervoor dat op kantoor alles 
op rolletjes loopt. Zo ben je onder andere het eerste aanspreekpunt voor 
huurders bij storingen, vraag je offertes op en bel je deze na, assisteer je 
bij de opmaak van huur- en koopovereenkomsten en maak je brochures. 
Tevens zorg je er voor dat alle stukken op een correcte wijze worden 
gearchiveerd. 
  
Jij bent iemand die graag voor en met mensen werkt. Je bent dienstverlenend ingesteld en hebt een 
proactieve aanpak. Je hebt een passie voor vastgoed en draait je hand niet om voor ad hoc 
werkzaamheden. Kortom: wij zoeken een echte teamspeler die van aanpakken houdt!  
  
Wat heb je ons te bieden? 
- Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een vastgoed opleiding afgerond;  
- Je hebt minimaal één jaar (relevante) werkervaring binnen de zakelijke dienstverlening;  
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;  
- Je bent een echte teamplayer, maar ook zelfstandig functioneer je goed;  
- Je houdt ervan om snel te schakelen, kunt goed prioriteiten stellen en bent stressbestendig;  
- Je bent assertief, toont initiatief en steekt graag de handen uit de mouwen;  
- Je gaat accuraat en punctueel te werk;  
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
  
Wat hebben we jou te bieden? 
Bij Built to Build Vastgoed B.V. werk je dagelijks aan het optimaliseren van een zeer diverse 
vastgoedportefeuille. Dit doe je samen in een hecht team van Professionals met een commerciële, 
financiële en bouwkundige achtergrond, en allemaal met dezelfde drive voor vastgoed.  
  
Wij bieden je een functie in een enthousiast, jong en gedreven team en een fijne werkomgeving met 
veel uitdagingen en mogelijkheden om jezelf te ontplooien.  
Uiteraard staat hier een marktconform salaris tegenover. 
  
Enthousiast geworden? 
Stuur een mail met je CV naar k.ertinger@btbvastgoed.nl 
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