
Maak je niet druk over een originele sollicitatiebrief, mail ons gewoon je CV met een korte motivatie.
Onze gegevens zijn: Crerarstraat 6, Hoogeveen - info@hetwonen.nl - 085 401 08 26. 
Heb je vragen? Stel ze aan Pascal: pascal@hetwonen.nl.

Klinkt goed, en nu?

Een goede leerschool

Leuke werksfeer, nog leukere collega’s

Vrijheid, afwisseling en flexibiliteit

Wat kunnen we jou bieden?

Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van verhuren, verkopen, beheren én waarderen van onroerend goed. 
Vooruitstrevend omdat wij onze diensten specifiek afstemmen op onze opdrachtgevers. Nog 
vooruitstrevender omdat wij naast onze makelaarsdiensten in eigen huis software ontwikkelen om zo veel 
mogelijk te automatiseren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, ondernemers en in het bijzonder
corporaties. 

Onze opdrachtgevers kennen onze makelaarsdiensten onder de namen Taxgoed, Corpowonen, CorpoBOG 
en JIP makelaars. Onder de naam Corpoflow leveren wij een applicatie aan corporaties om 
vverkoopprocessen, verhuurprocessen en het beheer van onroerend goed te stroomlijnen. De applicatie 
JIPflow hebben wij voor particulieren en franchisenemers van de JIP formule ontwikkeld.

En wie zijn wij

Jij bent Register Makelaar-Taxateur (RMT) en op zoek naar een afwisselende baan bij één van de meest 
vooruitstrevende makelaarskantoren van Nederland. Je hebt affiniteit met woningmakelaardij, maar wil je 
perspectief verleggen naar de bedrijfsmakelaardij.

In eerste instantie ga je bij ons woningen taxeren (zowel binnen de regio als erbuiten) en onze 
bedrijfsmakelaar ondersteunen bij het taxeren van bedrijfsonroerend goed. Denk hierbij aan taxaties voor 
het uitponden van woningen, planschade-taxaties en jaarrekening-taxaties voor corporaties. Zodra je 
vvoldoende ervaring hebt opgedaan ga je zelfstandig bedrijfsonroerend goed taxeren. Ook ga je ons helpen 
om onze nieuwe formule JIP in business lokaal en landelijk op de kaart te zetten.

Je staat in ieder geval ingeschreven (of kunt je laten inschrijven) bij VastgoedCert en NRVT in de kamer 
Wonen. Het zou mooi zijn als je al ingeschreven staat bij de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, maar dit is geen 
vereiste. Ervaring met het taxeren van woningen en bedrijfsonroerend goed is een pré, maar deze ervaring 
kun je ook bij ons opdoen. Tot slot ben je collegiaal, initiatiefrijk en kun je omgaan met een hoge mate van 
vrijheid.

Wie ben jij

We zijn op zoek naar een
BOGmakelaar / taxateur


