
 
 

Assistent medewerker Rentmeesterij / Makelaardij 

Vestiging: 
Heteren / Barneveld 
 
Functieomschrijving: 
Binnen een inspirerende werkomgeving te midden van rentmeesters, makelaars, taxateurs, adviseurs 
Ruimtelijke Ontwikkeling en landschapsarchitecten ga je werken als assistent medewerker Rentmeesterij 
/ Makelaardij. In deze functie zal je in eerste instantie ondersteuning bieden aan rentmeesters en 
taxateurs en verricht je diverse werkzaamheden binnen de traditionele rentmeesterij en werk je ook aan 
opdrachten die leiden tot het (her)ontwikkelen van gebieden en locaties in het buitengebied. Het betreft 
een gevarieerde en breed georiënteerde ondersteunende functie met de mogelijkheid om brede ervaring 
op te doen op diverse vakgebieden. 
 
Een greep uit je belangrijkste werkzaamheden: 

 Je ondersteunt je collega’s binnen de vakgroep rentmeesterij / makelaardij bij het opstellen en 
voorbereiden van taxaties, opstellen en uitwerken van aan- en verkoopvoorstellen, 
koopovereenkomsten, pachtcontracten en het doen van onderzoek naar 
(her)ontwikkelingsmogelijkheden van met name landelijk gelegen onroerende zaken; 

 Je draagt zorg voor een adequate dossiervorming en verzamelt relevante informatie zoals 
referentietransacties, marktinformatie en planologie;  

 Ook assisteer je bij verschillende onteigeningsdossiers en het beheer van landelijk gelegen 
vastgoedobjecten;   

 Daarnaast ondersteun je bij rangschikkingen van onroerende zaken onder de  
Natuurschoonwet 1928.  

 
Functie-eisen: 

 Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, zoals Van Hall Larenstein of Vastgoed en 
Makelaardij;  

 Je bent recent afgestudeerd of hebt maximaal 2 jaar werkervaring; 

 Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar en woonachtig in de provincies Gelderland of 
Utrecht; 

 Je bent zelfstandig, proactief, integer, accuraat, resultaatgericht en vindt het prettig om collega’s 
te ontzorgen; 

 Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het prettig om de lat hoog 
te leggen; 

 Je bent geïnteresseerd in de agrarische sector en het buitengebied in de middenband van 
Nederland 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de 
Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je hebt een goed  arbeidsethos en geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 
 
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners 
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners is een allround rentmeesterkantoor dat zich vanuit een 
regionaal georiënteerde aanpak bezig houdt met de traditionele rentmeesterij zoals het beheer van 
landelijk gelegen onroerende zaken, bemiddeling bij aan- en verkopen, taxaties en overheidsingrijpen en 
zich daarnaast tevens heeft gespecialiseerd op steeds complexer wordende vraagstukken voor 
verschillende soorten opdrachtgevers in het buitengebied in binnen- en buitenland. Hierbij worden 
initiatiefnemers van A tot Z begeleid bij het gehele traject van de gewenste ontwikkeling van hun locatie, 
vanaf het eerste idee tot en met de realisatie van de uiteindelijke (her)ontwikkeling. 
Zie ook www.noordanupartners.nl 



 
 
 
Contactinformatie: 
Voor algemene vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met ons 
secretariaat, te bereiken op telefoonnummer 085-485 26 00. 
Voor vragen m.b.t. de functie-inhoud kun je contact opnemen met de heer ing. P.D.N. Noordanus, 
kantoor Heteren, te bereiken op telefoonnummer 085-485 26 00. 
Je motivatie met uitgebreid CV ontvangen wij graag vóór 1 mei 2020 op info@noordanuspartners.nl 
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