Junior vastgoedinspecteur | Amsterdam 32-40u
WIJ ZOEKEN JOU
Wil jij jezelf ontwikkelen bij een jong en gezellig bedrijf
en lijkt het je leuk om mee te denken over de
bedrijfsvoering? Wij zijn een open en eerlijk bedrijf en
hebben veel plezier in ons werk wat wij met elkaar doen.
Wij zoeken daarom iemand waar onze klanten van op
aan kunnen en die het gezellig vindt om elke donderdag
met z’n alle op kantoor te lunchen.

WAT GA JE DOEN?
Je adviseert de klanten van onze opdrachtgevers over
het onderhoud van hun vastgoed. Dit doe je door het
vastgoed visueel te inspecteren en te bekijken vanuit
een toekomstgerichte blik. Je inventariseert alle zaken
die een rol spelen bij het onderhouden en financieel in
goede staat houden van het pand en verwerkt dit in
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

WIE IS LAAN35?
Laan35 is een jong bedrijf dat volop in de groei zit. Dit
brengt dat niet alles vast staat en jij je steentje kan
bijdragen door te komen met nieuwe ideeën of
inzichten. Niet alleen besteden we veel tijd en
aandacht aan de groei van het bedrijf, ook jouw
persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel.
Door elkaar te motiveren, inspireren en van feedback
te voorzien kunnen we vooruit. Niet alleen op
persoonlijk vlak, maar als bedrijf en belangrijkst als
team!

WAT KRIJG JE BIJ ONS?
Een (elektrische) auto met de mogelijkheid
tot 10.000km privé
25 vakantiedagen (met opbouw bij
dienstjaren)
Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen,
trainingen en leermodules
We waarderen het als je meedenkt over de
ontwikkeling van het bedrijf
Je kan snel groeien in salaris en
verantwoordelijkheid
Pensioenregeling zonder eigen bijdrage
En vergeet natuurlijk je leuke collega’s niet,
die houden van een potje tafeltennis, graag
een discussie voeren over duurzaamheid of
vrijdagmiddag graag een drankje met je gaan
drinken.

WIL JE MET ONS IN CONTACT KOMEN OF
SOLLICITEREN?

020-787 0835

daisy@laan35.nl

(voorbeeld) AGENDA
Het is maandag! Na het bijwerken van je emails en de gezamenlijk (online) startdag
begin jij met je weekindeling. Jij plant in
wanneer je op inspectie gaat, planningen
uitwerkt en welke dagen je deze week op
kantoor bent.
Op dinsdagochtend heb je een inspectie, die je
gisteren hebt ingepland vlakbij je huis. Na deze
inspectie rij je naar huis waar je de middag
doorbrengt om te beginnen met deze inspectie
uitwerken.
Woensdag had je ingepland om op kantoor te
werken. Niet alleen om je planning van
maandag verder uit te werken, maar ook om je
collega’s is goed in te maken met een potje
tafeltennis.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een
studie in richting van Bouwkunde, Technische
bedrijfskunde, Real Estate, Built Environment,
Bouwmanagement, Werktuigbouwkunde of
Vastgoed & Makelaardij
In bezit van rijbewijs B
Uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal

