
Sterk en succesvol  
in advies en vastgoedbeheer 
en daarom op zoek naar 
nieuwe medewerkers! 

J. Bakker Vastgoedbeheer is sterk en
succesvol in advies en vastgoedbeheer.
Met ruim vijftig jaar ervaring weten wij
wat er speelt binnen VvE’s en bij andere
vastgoedbeheerders. Door de groeiende
vraag naar onze dienstverlening en onze
bijdrage aan het technisch,
administratief en financieel beheer van
VvE’s zijn wij op zoek naar nieuwe
medewerkers!

Ben jij servicegericht, communicatief 
vaardig en probeer jij voor elk probleem 
een passende oplossing te vinden? Dan 
past deze vacature zeker bij jou! 

Als Frontoffice medewerker ben jij hét 
visitekaartje van ons bedrijf. Je staat namelijk 
in direct contact met eigenaren, huurders en 
uitvoerders. Je ondersteunt de 
Vastgoedmanagers met uiteenlopende 
dingen. Denk hierbij aan het afhandelen van 
reparatieverzoeken en het beantwoorden van 
diverse vragen. Al met al ben jij het eerste 
aanspreekpunt van ons bedrijf, waarna er 
gekeken wordt wat je zelfstandig kunt 
afhandelen of waar je de hulp van de 
Vastgoedmanager bij nodig hebt.

Jouw takenpakket is zeer breed en omvat 
in ieder geval de volgende 
werkzaamheden: 
• Je zet diverse opdrachten uit die vanuit

de eigenaren/huurders of
vastgoedmanagers binnenkomen;

• Je bewaakt de uitgezette opdrachten en
verzorgt de informatie die een eigenaar,
huurder en/of uitvoerder nodig heeft;

• Het beantwoorden van vragen van
besturen, commissies en externe partijen
(o.a. makelaars, notariskantoren en
leveranciers);

• Je zorgt voor een representatieve
uitstraling van het kantoor en de
vergaderruimtes;

• Je draagt zorg voor de afhandeling van
alle inkomende telefoontjes,
e-mailverkeer en de post.

Solliciteren?
Herken jij je in deze vacature? 
Mail dan je CV, voorzien van jouw motivatie 
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
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J. Bakker
Vastgoedbeheer

  Wat vragen wij van jou? 
• Je beschikt minimaal over een afgeronde 

MBO opleiding en je hebt interesse in alle 
aspecten rondom 
appartementencomplexen;

• Je bent een open en enthousiaste 
persoonlijkheid en je legt gemakkelijk 
contact;

• Je beschikt over uitstekende 
communicatieve en schriftelijke 
vaardigheden;

• Je bent stressbestendig, servicegericht, 
een echte teamplayer en je denkt altijd in 
oplossingen;

• Je woont bij voorkeur in de regio van 
Wageningen;

• Daarnaast ben je incidenteel tijdens de 
piek (januari t/m mei) in de avonduren 
beschikbaar voor het (mede)bijwonen van 
vergaderingen.

 Wat bieden wij? 

• Een zelfstandige en uitdagende functie
met verantwoordelijkheden. Daarnaast
krijg je de ruimte om je verder te kunnen
ontwikkelen;

• Naast een marktconform salaris ontvang
je 8% vakantiegeld;

• Jaarcontract met uitzicht op een vast
contract;

• 25 vakantiedagen en
reiskostenvergoeding;

• Prima opleidingsmogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling;

• De mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis
te kunnen werken;

• Gezellige bedrijfsuitjes en een
vrijdagmiddag borrel.




