Vacature adviseur / projectleider vastgoedmanagement
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als adviseur / projectleider in het
vastgoedmanagement, met veel vrijheid en ruimte om de rol naar je eigen hand te zetten, wellicht
is dit dan iets voor jou!
Als adviseur / projectleider vastgoedmanagement ben je verantwoordelijk voor diverse
adviestrajecten bij onze opdrachtgevers, waaronder het professionaliseren van vastgoed
afdelingen, het inkopen, implementeren en aansturen van (prestatie)contracten, Europese
aanbestedingen en de realisatie van diverse vastgoedprojecten. De diversiteit van de opdrachten
en projecten zorgen ervoor dat je alle aspecten van het vastgoedmanagement tegen zult komen.
Je bent veel zelfstandig op pad om op locatie vraagstukken te bespreken en klanten te bezoeken.
Samen met het team van R-ffect ben je in staat de adviesopdrachten tot een goed einde te
brengen.
Functie-eisen
Afgeronde HBO of Universitaire opleiding, bij voorkeur richting vastgoed, bouwkunde of
installatietechniek; - Je hebt 5-10 jaar relevante werkervaring en bent toe aan een volgende stap
in je carrière.
• Je hebt een sterke interesse in vastgoed-, projectmanagement en aanbesteden.
• Ervaring met inkopen en Europees aanbesteden is een pre;
• Een uitdagende functie met veel vrijheid en ruimte om de rol naar eigen hand te zetten is
precies wat je zoekt;
• Je bent werkzaam vanuit Best en bereid door heel het land te reizen.
• Competenties als communicatief vaardig, verantwoordelijk en geen 09-17:00 mentaliteit
passen perfect bij je.
Arbeidsvoorwaarden
• Marktconform salaris
• Opleidingsmogelijkheden en persoonlijk ontwikkeltraject
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een baan met veel ontwikkelmogelijkheden binnen een gezellige werksfeer.
• R-ffect tracht in haar organisatie de 9 principes van het Duurzame Nieuwe Werken toe te
passen (http://www.r-ffect.nl/organisatie/) De persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvreugde
van de medewerkers staat daarbij voorop.
R-ffect BV
R-ffect BV is een snel groeiend adviesbureau gespecialiseerd in vastgoedmanagement. Onze
opdrachtgevers zijn veelal (semi) overheden met grote hoeveelheden vastgoed, zoals
zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere
vastgoedeigenaren. Onze expertise strekt zich uit van het beheer en onderhoud van bestaand
vastgoed, ontwikkelen van nieuwbouw en renovaties, tot het inrichten van duurzame vastgoed
regie- organisaties en het inkopen (o.a. Europees aanbesteden), implementeren en aansturen van
prestatie- onderhoudscontracten.
Voor meer informatie neem contact op met Roel Habraken 06-23330550. Ben je klaar om jouw
kennis en ervaring in te zetten in een nieuwe, dynamische omgeving, stuur dan je CV met pitch
naar rhabraken@r-ffect.nl.

