
Op zoek naar een uitdagende baan? 
Groei mee met Juffer Vastgoed! 

VACATURE 

Junior taxateur / 
vastgoedadviseur
Met gedrevenheid taxeren, begeleiden en adviseren binnen het (zorg)
vastgoed. Dat is wat wij elke dag met veel plezier doen. Omdat het 
aantal opdrachten toeneemt, zijn we op zoek naar een ondernemende en 
ambitieuze medewerker die ons team komt versterken.  

   Wat houdt werken bij Juffer Vastgoed in?
We zoeken een junior taxateur of vastgoedadviseur die ondersteunt 
bij het volledige taxatieproces: je gaat mee naar bezichtigingen, stelt 
taxatierapporten op, werkt rekenmodellen uit, doet onderzoek naar 
marktontwikkelingen en analyseert transactiedata. Ook ben je betrokken 
bij verkooptrajecten en de bijbehorende advieswerkzaamheden. 

Binnen het Taxatie Instituut Zorgvastgoed, waarvan Juffer Vastgoed 
initiatiefnemer is, werk je mee aan het uitvoeren van marktonderzoek en 
het publiceren daarvan. Heb je de ambitie om taxateur te worden? Dan is 
het op termijn mogelijk om een opleiding te volgen en door te groeien tot 
register taxateur (RT). 

   In het kort 
• Studie gericht op vastgoed, bedrijfskunde of economie
• Minimaal hbo-niveau
• 32 tot 40 uur per week
• Eventueel in combinatie met een afstudeerstage
• Marktconform salaris
•  Grotendeels vanuit het kantoor in IJsselmuiden en eventueel 

vanuit het kantoor in Hilversum. 

Wat doet Juffer Vastgoed?

Juffer Vastgoed taxeert zorgvastgoed, 
maatschappelijk vastgoed en wooncomplexen. 
Ook begeleiden we verkooptrajecten van zorg- 
en wooncomplexen. Onze opdrachtgevers 
zijn voornamelijk zorgorganisaties, 
woningcorporaties, beleggers en banken. 

Wat verwachten wij van 
de samenwerking?

Bij Juffer Vastgoed werk je in een klein, 
ondernemend team. Het is dan ook belangrijk 
dat je zelfstandig, fl exibel, accuraat en proactief 
bent. Je houdt van aanpakken, begrijpt wat 
opdrachtgevers van je verwachten en ziet het 
als een uitdaging om steeds weer voor het beste 
resultaat te gaan. 

Solliciteren?
Wil je meegroeien met Juffer Vastgoed? 
Stuur dan je cv en motivatie naar 
info@juffervastgoed.nl. Wij zien je 
sollicitatie graag tegemoet!
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