
 
 

De Jong Groep in Amsterdam koopt, beheert, (her)ontwikkelt en renoveert sinds 1954, vastgoed op de mooiste 
locaties in Amsterdam. We hebben oog voor kwaliteit. Onze vaste uitgangspunten zijn locatie, kwaliteit en het 
creëren van meerwaarde van vastgoed. Dat heeft geresulteerd in een unieke en kwalitatief zeer hoogwaardige 
vastgoedportefeuille (winkels, woningen, kantoren en leisure). Restauratie, renovatie, groot en klein onderhoud 
voeren we in eigen beheer uit en werken daarbij samen met vaste betrouwbare leveranciers en gerenommeerde 
architecten. We werken met een klein hecht team en wil dit graag uitbreiden met een: 

Senior vastgoedmanager 
 
Samen met de huidige vastgoed manager ben je verantwoordelijk voor het (organiseren van) het technische 
management; het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen en periodieke managementrapportages; de 
aansturing en coördinatie van het uitvoeren van onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden door derden.  
 
Ons complete onderhoudsmanagement is op een goed niveau. Bij de huidige werkstructuur maken wij 
gedeeltelijk gebruik van expertise van buitenaf en die expertise zouden wij met jou graag in huis halen. Je krijgt 
natuurlijk alle ruimte om onderhoudsprocessen en relaties met leveranciers verder te optimaliseren en je bent 
gesprekspartner voor zowel onderhoudspartijen als huurders van ons vastgoed.  
 
Word jij onze nieuwe collega die 
  

• ruime vastgoedervaring heeft; 
• vlot en tactvol communiceert op elk niveau; 
• een flexibele en klantgerichte houding heeft; 
• resultaatgericht, ambitieus en stressbestendig is; 
• stevig in de schoenen staat; 
• uitdaging ziet in het op een abstracter niveau brengen van het technische onderhoud; 
• kennis heeft van het doorrekenen van offertes en plannen, onderhoudsprognoses en het produceren van 

goede managementinformatie; 
• een technische opleiding (bouwkunde, installatietechniek, vastgoed) heeft afgerond op hbo- of wo-

niveau; 
• zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheerst; 
• bekend is met Informant of een ander beheer informatiesysteem; 
• een echte teamspeler is; 
• woont in de buurt van Amsterdam; 

 
Wij bieden je de uitdaging van een nieuwe functie waarbij jij mede het niveau van het bedrijf kunt bepalen. Wij 
werken in een team van professionals, hebben korte lijnen en communiceren heel direct met elkaar. Je krijgt 
voldoende ruimte om jouw talent verder te ontwikkelen in een ambitieuze omgeving. Vanzelfsprekend bieden wij 
een goed, marktconform salaris -afhankelijk van opleiding en ervaring- en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden; 

Wij willen dat onze medewerkers en zakelijke relaties zich goed voelen bij onze bedrijfswaarden; klantgericht, 
resultaatgericht, discretie, plezier, samenwerken en doorwerken tot de klus is geklaard, transparant handelen, 
bevlogen. 

We hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons bij deze procedure te ondersteunen. Als je vragen hebt over 
de functie neem dan contact op met Agnes van der Weiden via 06 21203024.  

Passen jouw ambitie, ervaring en competenties bij onze organisatiedoelen? Stuur ons dan, voor 23 maart, jouw 
curriculum vitae en motivatie via www.cbk.org. 

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt deel uit van de 
selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet in behandeling genomen. 


