
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 die enthousiaste teamplayer die 
graag samen met ons VvE’s optimaal wil 
ontzorgen? Dan past deze vacature zeker 
bij jou!

Als (junior) Vastgoedmanager voer je samen 
met je collega’s het beheer voor onze VvE’s 
uit. In de praktijk werk je intensief samen 
met collega’s met een specialisme op het 
gebied van techniek, financiën en 
administratie. De functie kent veel diversiteit 
omdat je op een dag met 50 dingen tegelijk 
bezig kan zijn en je veel contact hebt met 
besturen, eigenaren, huurders en leveranciers 
van VvE’s. Er is een piek in de 
werkzaamheden van januari tot mei omdat 
dan alle jaarvergaderingen plaatsvinden.

Jouw takenpakket is zeer breed en omvat 
in ieder geval de volgende 
werkzaamheden: 
• Het (mede) voorbereiden en bijwonen

van de jaarvergaderingen;
• Het uitvoeren en coördineren van de

actiepunten voortkomend uit de
vergaderingen;

• Onderhouden van contacten met en
afhandelen van vragen van besturen,
commissies en externe partijen
(o.a. makelaars, notariskantoren en
leveranciers);

• Het coördineren van dagelijks onderhoud
en het afhandelen van
reparatieverzoeken.

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

(junior) Vastgoedmanager (M/V)

Bezoekadres 
Generaal Foulkesweg 7 
Wageningen

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

www.j-bakker.nl

J. Bakker
Vastgoedbeheer

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

opleiding en je hebt interesse in zowel
juridische, financiële als bouwkundige
aspecten rondom
appartementencomplexen;

• Je bent een sociale persoonlijkheid en
beschikt over uitstekende
communicatieve en schriftelijke
vaardigheden;

• Je bent stressbestendig, praktisch
ingesteld, leergierig en past goed in een
divers team;

• Je woont bij voorkeur in de regio van
Wageningen;

• Daarnaast ben je tijdens de piek (januari
t/m mei) 2 à 3 avonden per week
beschikbaar voor het 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 een
reiskostenvergoeding;

• Prima opleidingsmogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling;

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

• Gezellige bedrijfsuitjes en een
vrijdagmiddag borrel.




