
   
 

Voor de afdeling Valuation zijn wij op zoek naar een Junior Taxateur 

Als Junior Taxateur maak je deel uit van het Valuation team. Je wordt opgeleid door een Senior Taxateur 
die jou intensief zal begeleiden tijdens de start van jouw loopbaan. Als Junior Taxateur ondersteun je 
dan ook de Senior Taxateur van A tot Z: (gezamenlijk) voorbereiden van offertes, inspecties uitvoeren, 
alle relevante informatie verzamelen tot voorbereiden van de berekeningen en bewaken en nakomen 
van de deadlines. Daarnaast zal je een bijdrage leveren aan de acquisitie van nieuwe opdrachten en 
onderhoud je relaties. 

Het Valuation team taxeert alle type commercieel vastgoed inclusief de reguliere 
beleggingscategorieën kantoren, logistiek, winkels en woningen. De klantenkring is breed, net als de 
range aan taxatieproducten. Het team adviseert institutionele en particuliere beleggers, 
projectontwikkelaars, financiers, eindgebruikers en overheden. 

De taxateurs werken nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie. Deze samenwerking 
leidt tot de meest actuele kennis van de lokale, nationale en internationale vastgoedmarkten en de 
meest professionele waarderingen van vastgoedobjecten en -portefeuilles. De afdeling Valuation is 
een jong en ambitieus team, opgedeeld in drie sub teams. Je krijgt de mogelijkheid om mee te kijken 
binnen de sub teams om ervaring op te doen in diverse belegging categorieën en verschillende 
opdrachtgevers. 

Wat heb jij ons te bieden? 

• Een afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van vastgoed, bedrijfskunde, 
bedrijfseconomie of rechten; 

• 0-2 jaar werkervaring; 

• Goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Engelse en 
Nederlandse taal; 

• Analytisch sterk en kan uitstekend werken met Excel; 

• Je bent een kandidaat die nauwkeurig te werk gaat, houdt van een uitdaging en goed kan 
samenwerken.  

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende, internationale en informele werkomgeving; 

• Mogelijkheden tot doorgroeien; 

• Een trainingsprogramma voor Young Professionals; 

• Mogelijkheid om een opleiding tot Register Taxateur te volgen; 

• Gelegenheid tot het volgen van de RICS opleiding; 

• Organisatie met korte lijnen en ruimte voor eigen initiatieven; 

Als Junior Taxateur maak je ook deel uit van het Savills Young Professionals team, welke jaarlijks 
diverse activiteiten organiseert waar vergroten van netwerk, ontwikkeling en plezier het doel zijn. 

Savills 

 
Savills is een wereldwijde vastgoeddienstverlener met 600 kantoren en 35.000 werknemers, in meer 
dan 60 landen. Ons internationale netwerk en onze expertise is echter niet hetgeen ons onderscheidt. 
Wij geloven dat het uiteindelijk mensen zijn die het verschil maken en zorgen voor een langdurige en 
optimale samenwerking. 



   
Savills.  
Property starts with people. 

Interesse? 

Voor meer informatie over deze functie kun je mailen naar vacatures@savills.nl t.a.v. Annejet 
Remmelzwaal. Je kan ook direct solliciteren, stuur je sollicitatiebrief met CV naar: vacatures@savills.nl. 
 
Uiteraard kan je ook contact opnemen om samen met de recruiter, Annejet Remmelzwaal, of een Young 
Professional uit het team een kopje koffie te drinken om meer over deze functie te horen. 
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