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PVM — Vacature junior vastgoedadviseur

Na je studie begint het échte werk. Misschien wel als junior vastgoedadviseur bij
PVM.

Hoewel de naam anders doet vermoeden is vastgoedadvies allesbehalve statisch.
Als vastgoedadviseur is het jouw verantwoordelijk om het maximaal haalbare uit
een object te halen. En daar is een strategische benadering voor nodig.

Enerzijds is er natuurlijk de instandhouding van een object. Alles moet voldoen aan
kwaliteits- en veiligheidseisen. Maar ook in het alledaags gebruik moet een gebouw
vaak aan hoge verwachtingen en standaarden voldoen.

En dan hebben we het nog niet gehad over het verhogen van het rendement,
eventuele bijkomende doelstellingen van de eigenaar, nodige investeringen
vanwege (veranderende) wetgeving, het verlagen van exploitatiekosten óf het
realiseren van waardevermeerdering. Een hele mond vol — en straks twee handen
vol.

Als junior vastgoedadviseur bij PVM hou je je bezig met bovenstaande zaken en leer
je van de meest ervaren specialisten binnen het vakgebied. Je werkt dus veel
samen met andere vastgoedadviseurs voor verscheidenheid aan opdrachtgevers.
Het uitgangspunt? Mensen dag in dag uit voorzien van gedegen, goed onderbouwd
advies.

Wie jij bent

Bij PVM werken allerlei soorten mensen. De enige consistente factor is dat ze
allemaal op een bepaalde manier een connectie hebben met vastgoed. Oh, én dat
ze allemaal gewoon een fijne dag willen hebben.

Goed werk geleverd, tijd gehad om je collega's te spreken, een prettige band met
opdrachtgevers, voldaan weer naar huis. Als dat idee jou aanspreekt, dan passen
we bij elkaar. Als je dan ook nog over de volgende competenties beschikt, dan kan
het zomaar eens zijn dat jij onze nieuwste collega wordt:

Een afgeronde opleiding aan de TU/e;
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Ambitieus en leergierig;
Affiniteit met en basiskennis van vastgoed;
Communicatief vaardig, ondernemend en nieuwsgierig van aard;
Bereid om in korte tijd veel vakkennis te vergaren;
Rijbewijs B.

Wat je van ons mag verwachten

Wij bieden je een fulltime baan bij een ambitieuze, groeiende organisatie die bruist
van de energie en inmiddels al meer dan 25 jaar succesvol opereert. PVM is
multidisciplinair, wat een mooie boost aan je persoonlijke ontwikkeling geeft. We
nemen ons werk enorm serieus, maar onszelf niet té — de sfeer is informeel, je
krijgt veel vrijheid en je mag rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Schrijf een motivatiebrief waaruit we kunnen opmaken wie je bent en wat je
belangrijk vindt en stuur deze, samen met je CV, naar info@p-v-m.nl. Vermeld je
even op welke vacature je solliciteert?

Je hoort van ons.


