ASSISTENT RENTMEESTER

M/V

Een
doortastende
assist
Er alles aan doen om
de rentmeester te ondersteunen
in zijn dagelijkse taken.
Daar moet je handig voor zijn.
En gepassioneerd voor agrarisch
vastgoed. Hebben we het over jou?
Reageer dan, want we hebben
een fulltime baan voor je.

Van der Slikke Rentmeesters biedt sinds 1985 diensten aan op het gebied
van agrarisch- en landelijk vastgoed. Wat begon als klein taxatiekantoor
is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig rentmeesterskantoor. Ons
kantoor werkt uitsluitend voor private opdrachtgevers. In onze aanpak zijn
we onderscheidend: strijdvaardig voor de opdrachtgever. Helder, concreet
en weldoordacht. Het gaat ons nooit om het gevecht, maar om de winst.
De winst voor de klant. Daar zetten we ons voor in. Dat is ons doel.
Wie goed is groeit. Daarom zoeken we een bevlogen collega ter
assistentie van onze rentmeesters. Je kijkt niet op een uurtje en je hebt
plezier in het omgaan met allerlei mensen (en dan kan het best eens laat
worden). Je houdt jezelf bezig met agrarisch vastgoed, landgoederen en
buitenplaatsen; passie voor het landelijk gebied is dan natuurlijk wel
handig. Integriteit zelfs een vereiste.
Ben jij die ondernemende persoon met commercieel inzicht en herken je
jezelf in een leergierige houding? Vind je het heerlijk om enerzijds samen
te werken en anderzijds zelfstandig werkzaamheden op te pakken? Dan
wordt het serieus tijd voor een kennismakingsgesprek. We hebben
ruimte voor een echte aanpakker, liefst met een HBO opleiding en een
aantal jaar werkervaring in het rentmeestersvak. De agrarische sector is
niet nieuw voor je. Wil je meegroeien naar een mooie toekomst? Reageer
dan, want we hebben je nodig. Stuur je schriftelijke motivatie met c.v. zo
spoedig mogelijk, dan reageren we snel!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
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rentmeester@vhno.nl
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