Dé kans om je als ambitieuze young professional verder te ontwikkelen in de functie van

Rentmeester m/v
32 - 40 uur per week
Deze functie is je op het lijf geschreven als je commercieel ingesteld bent. Als je je wilt ontwikkelen op het terrein van
beheren, taxeren en aan- en verkopen van agrarische gronden en gebouwen. Als je het leuk vindt om ons online
pachtsysteem verder uit te bouwen. En als je hart ligt bij het landelijk gebied.

Wat houdt deze functie in?
Je geeft advies bij vraagstukken op het gebied van pacht, beheer, taxaties en aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed.
Je stelt pacht-, huur-, jachtovereenkomsten op en je verzorgt de contractadministratie. Als rentmeester heb je dagelijks
contact met eigenaren en gebruikers van gronden, zoals provincies, ontwikkelaars, particulieren of agrariërs. Ook trek je af en
toe de laarzen aan voor het bekijken van onze projecten, acquisitie of een opname voor een taxatie.
Wat vragen wij van jou?
Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding. Je hebt net je opleiding afgerond of al enige werkervaring. Verder is
kennis van en affiniteit met de agrarische sector erg handig. Je bent administratief goed onderlegd en nauwgezet en je
werkwijze is commercieel en klantgericht. Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en oplossingsgericht en je beschikt over
uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Het is fijn als je enige ervaring hebt met ArcGIS.
Waar ga je werken?
We bieden je een werkplek op ons kantoor in Zwolle binnen een jong, betrokken en gemotiveerd team. Naast een
marktconform salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) en prima secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Saltus Beheer
B.V. jou ook de mogelijkheid je binnen onze moderne en ambitieuze organisatie te ontwikkelen en door te groeien.
Wie zijn wij?
Saltus Beheer B.V. is een innovatief en vooruitstrevend rentmeesterskantoor dat opereert in het Randstedelijk als in het
landelijk gebied. Een jong team van rentmeesters van Saltus Beheer B.V. verzorgt voor een uiteenlopende groep
opdrachtgevers het beheer van gronden en gebouwen, voert taxaties uit en begeleidt bij aan- en verkoop van landelijk
vastgoed.
Interesse?
Meer informatie over Saltus Beheer vind je op onze website: www.saltusbeheer.nl.
Neem voor informatie over de baan contact op met Reinoud Haaijer op telefoon 06 - 82 14 32 01.
Stuur je sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief en CV aan:
Saltus Beheer B.V.
T.a.v. de heer drs. ing. R.A.J. Haaijer
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Email: r.haaijer@saltusbeheer.nl

