
             
  

Voor de afdeling Property Management zijn wij op zoek naar een Junior Technisch Manager 

Op de afdeling Property Management werken ca. 40 professionals. Het is een complexe en brede 
discipline die bestaat uit zowel technisch, administratief als commercieel management. Wij beheren 
Kantoren, Logistiek en Retail, verspreid door heel Nederland voor nationale en internationale klanten. 

Wat houdt de functie in? 

• Ondersteuning van de technisch manager bij het opstellen van overeenkomsten en 
rapportages, input leveren voor veranderende / nieuwe overeenkomsten; 

• Het opstellen van property inspectie rapportages en health & safety inspecties; 

• Het bewaken van gemaakte afspraken met onderhoudspartijen en leveranciers op kwalitatief, 
financieel en procesmatig niveau; 

• Het voorbereiden van technische adviezen voor opdrachtgevers; 

• Het voorbereiden van tenders voor contractwerkzaamheden of groot onderhoud 
werkzaamheden; 

• Het initiëren en monitoren van (groot)onderhoudswerkzaamheden die door derden worden 
uitgevoerd inclusief de daaraan gerelateerde financiële verantwoording c.q. afwikkeling; 

• Het inspecteren en opleveren van vrijkomende ruimten bij mutatie alsmede het verzorgen van 
de administratieve vastlegging daarvan, inclusief het doen van voorstellen tot eventuele 
verbetering; 

• Het periodiek toetsen van de marktconformiteit van aangaande onderhouds- en 
leverancierscontracten; 

• Aanvullende werkzaamheden: het voorbereiden van eigenaars en servicekosten begrotingen, 
het bijhouden van de budget versus actuals en het mondeling als schriftelijk communiceren 
met huurders, leveranciers en derde partijen. 

Wat heb jij ons te bieden? 

• MBO/HBO werk en denkniveau, met een afgeronde technische of facilitaire opleiding; 

• Minimaal 2-4 jaar werkervaring; 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels; 

• Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren; 

• Je bent klantgericht, accuraat, besluitvaardig en integer. 

Wat bieden wij? 

Een afwisselende baan in een internationale werkomgeving waar eigen inbreng wordt gehoord en 
samenwerking, kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling en humor centraal staan. Uiteraard horen een 
passende honorering en een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket hier ook bij.  
 
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. Uiteraard kun je ook direct solliciteren, stuur je sollicitatiebrief met CV naar: 
vacatures@savills.nl. 
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