
Wij bieden voor beide functies:
• een stimulerende werkomgeving in een 
 enthousiast en jong team;
• goede arbeidsvoorwaarden, passend bij 
 opleiding, ervaring en leeftijd;
• uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteren?
We ontvangen je sollicitatie graag voor  
9 november aanstaande.
Je kunt je brief en curriculum vitae mailen 
naar vacature@j-bakker.nl ter attentie  
van Peter Wondergem.

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf  
op onze website www.j-bakker.nl.

J.Bakker 
Vastgoedbeheer

bezoekadres 
Generaal Foulkesweg 7
Wageningen

contact
0317 - 410 559
vacature@j-bakker.nl

www.j-bakker.nl

J. Bakker Vastgoedbeheer is sterk en 
succesvol in advies en vastgoedbeheer.
Met ruim veertig jaar ervaring weten  
wij wat er speelt binnen VvE’s en bij  
beleggers in onroerend goed. Door  
de groeiende vraag naar onze dienst- 
verlening en onze bijdrage aan het  
technisch-, administratief- en financieel 
beheer van VvE’s zijn wij op zoek naar 
twee enthousiaste nieuwe medewerkers, 
beiden voor een fulltime functie. 

J. Bakker 
Vastgoedbeheer

Sterk en succesvol in advies,  
dienstverlening en VvE-beheer.  
Op zoek naar twee nieuwe medewerkers.

Junior financieel 
administratief medewerker 
(M/V) (fulltime)

De functie
Als junior financieel administratief mede- 
werker voer je de volgende taken uit:
• verwerken van de debiteuren- en 
 crediteurenadministratie;
• dagelijks bijwerken van alle 
 dagafschriften;
• opstellen van financiële jaarverslagen 
 en begrotingen ten behoeve van onze 
 opdrachtgevers;
• opmaken en controleren van gas-, 
 water- en elektra afrekeningen en 
 afrekeningen servicekosten.

Jouw kwaliteiten
Het werken met cijfers ligt jou van nature.
Naast de kennis van en inzicht in financieel- 
administratieve procedures ben je ook enorm 
vaardig met boekhoudkundige systemen.  
Je werkt in een klein team waardoor er een 
grote mate van zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid van je gevraagd wordt.

Daarnaast verwachten we het volgende 
van je:
• in het bezit van een MBO diploma (niveau 
 4) of Praktijk Diploma Boekhouden en 
 goede vaardigheden met Microsoft Office; 
• ervaring met REMS is een pré;
• uitstekende beheersing van de 
 Nederlandse taal in woord en geschrift;
• gedreven teamspeler, proactief, initiatiefrijk, 
 stressbestendig, nauwkeurig en je beschikt 
 over uitstekende sociale en communicatieve 
 vaardigheden.

Junior bouwkundig  
medewerker 
(M/V) (fulltime)

De functie
Als junior bouwkundig medewerker werk  
je mee aan het opstellen van meerjaren  
onderhoudsplannen en aan de voorbereiding 
van groot onderhoudsprojecten.
Jouw takenpakket bestaat uit:
• het opstellen van meerjaren onderhouds
 plannen (MJOP’s), zorgdragen voor het 
 (digitaal) inmeten van gebouwen en het  
 maken van opnames ter plaatse. Daarnaast 
 actualiseer je de reeds opgestelde MJOP’s;
• je begeleidt het voorbereiden van groot 
 onderhoudsprojecten en vraagt offertes aan 
 op basis van een gedetailleerde uitvraag;
• samen met de senior bouwkundig mede-
 werker begeleid je lopende onderhouds-
 projecten en houd je toezicht op de door-
 looptijden bij groot- en dagelijks onderhoud.

Jouw kwaliteiten
Je hebt inzicht in bouwkundige processen en 
denkt niet in problemen maar in oplossingen. 
Daarnaast heb je affiniteit met het uitvoeren 
van bouwkundige inspecties.

Daarnaast verwachten we het volgende 
van je:
• in het bezit van MTS of HTS bouwkunde 
 en vaardig met Microsoft Office; 
• ervaring met REMS en O-prognose is 
 een pré; 
• uitstekende beheersing van de 
 Nederlandse taal in woord en geschrift;
• gedreven teamspeler, proactief, initiatiefrijk, 
 stressbestendig, assertief en je beschikt 
 over uitstekende sociale en communicatieve 
 vaardigheden.
 


