Trainee Taxateur
#valuation #thisiswhatwedo
Wil je vanaf de eerste dag impact hebben? Vervul een sleutelrol bij het uitvoeren van
kwalitatief hoogwaardige taxaties van complexe projecten!
Als trainee taxateur werk je samen met ervaren collega’s aan onafhankelijke en kwalitatief
hoogwaardige taxaties van complexe projecten, waaronder grondposities
(ontwikkellocaties), transformatie- en herontwikkelingsobjecten, zorgvastgoed en haven
gerelateerd vastgoed. Dit is de ‘niche’ waarmee Fakton Valuation zich onderscheidt in de
taxatiewereld. Je maakt gebruik van specialistische en gevalideerde rekenmodellen en je
voert taxaties uit volgens de regels van het NRVT en de ethische guidelines van de RICS. Het
contact met de klant onderhoud je zelf. Bovendien woon je evenementen en congressen bij
om Fakton Valuation verder op de kaart te zetten.
Tijdens dit traineeship bieden wij je interne en externe opleidingen via onze Fakton
Academy en de Fakton Business School. Je leercurve is steil en jij ontwikkelt op een
uitdagende wijze je skills en expertise in deze boeiende markt voor taxaties. Bovendien
besteden wij veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Ook na je traineeship is er alle
ruimte om je verder te ontwikkelen als expert binnen Fakton.
Onze activiteiten doen wij vanuit ons moderne en informele kantoor op de 22e verdieping
van het WTC in Rotterdam.
Wij zoeken een trainee taxateur die:
• een afgeronde academische opleiding heeft met uitstekende studieresultaten en
maximaal twee jaar werkervaring;
• analytisch sterk is en de nieuwe inzichten op een overzichtelijke wijze kan
overbrengen op collega’s en klanten;
• plezier heeft in het werken met cijfers;
• commerciële kansen signaleert en er naar handelt;
• een ambitieuze instelling heeft, voor zichzelf uitdagende doelstellingen formuleert
en zeer accuraat werkt;
• de belangen van de klant optimaal wil behartigen en veel waarde hecht aan
kwaliteit;
• met gedrevenheid en teamplay de beste resultaten wil bereiken binnen uitdagende
doorlooptijden;
• zich wil certificeren als RICS Regulated Valuer en/of Register-Taxateur;
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal heeft, zowel
mondeling als schriftelijk;

•

net dat beetje extra bezit en tijdens de opleiding diverse nevenactiviteiten heeft
verricht, zoals extra stages in binnen- of buitenland, of als lid van een commissie van
een studie- of studentenvereniging of tijdens de studie een eigen bedrijf heeft
opgericht;

Word jij uitgedaagd door deze functie?
Als jij jezelf herkent in het bovenstaande, maken wij graag kennis met jou! Bel gerust vandaag nog
met Joep Thomassen voor een eerste kennismaking. Hij is bereikbaar via 06 – 52 53 92 67. Of stuur
je CV met jouw motivatie naar hr@fakton.com. Voor meer informatie over Fakton en Fakton
Valuation kun jij ook onze website raadplegen www.fakton.com.

