
 

Wie is Gloudemans 

Gloudemans is een veelzijdig adviesbureau op het gebied van vastgoed, grondzaken 
en gebiedsontwikkeling met een specialistisch team van taxateurs, rentmeesters, 
juristen, vastgoedadviseurs, grondzakendeskundigen, onteigeningsdeskundigen en 
gebiedseconomen. Tot onze opdrachtgevers behoren naast talrijke overheden ook 
diverse ontwikkelaars en banken. Onze gezamenlijke ambitie is Nederland mooier, 
beter en duurzamer te maken, met oog voor economie, mens en natuur. 
 
Kennisuitwisseling, van elkaar leren en samenwerking in teamverband staan centraal 
bij Gloudemans. Daarnaast vindt Gloudemans het belangrijk dat werknemers mee 
kunnen groeien met de organisatie. Groeit het bedrijf, dan jij ook en vice versa. 
Liggen jouw ambities in verbreding? Dan kun jij jouw kennis uitbreiden. Wil jij je juist 
verdiepen? Dan is hier ook ruimte voor. Kortom, je kunt bij Gloudemans veel kanten 
op! 

Wat ga jij bij ons doen? 

Je werkzaamheden bestaan uit het mede verrichten van taxaties van incourante 
vastgoedobjecten, grondposities en ontwikkellocaties en daarmee samenhangende 
werkzaamheden. 

Jouw profiel 

▪ Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- / universitair niveau in een 
vastgoedgerelateerde richting 

▪ Je bent geregistreerd als taxateur bedrijfsmatig vastgoed bij het NRVT, dan 
wel hebt de ambities om dit op korte termijn te kunnen doen 

▪ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk 

Jouw kwaliteiten 

▪ Je bent in staat om complexe zaken helder te verwoorden 
▪ Je bent analytisch sterk en hebt een goed cijfermatig inzicht 
▪ Je houdt van uitdagingen en bent oplossingsgericht 
▪ Je bent leergierig en ondernemend 

Wat bieden we jou? 

▪ Een afwisselende baan met veel vrijheid 
▪ Een passend salaris 
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals minimaal 25 vakantiedagen, 

een goede pensioenregeling (premievrij) en een eindejaarsuitkering 
▪ Volop mogelijkheden tot groei en zelfontplooiing, zodat jij je kunt ontwikkelen 

tot een volwaardig adviseur 



▪ Een werkomgeving waarin kennisuitwisseling, leren en samenwerken centraal 
staan 

▪ Uitstekende opleidingsmogelijkheden zoals deelname aan de Gloudemans 
Academy, omdat je nooit bent uitgeleerd 

▪ Zo’n 60 gezellige en gemotiveerde collega’s, bestaande uit taxateurs, 
rentmeesters, juristen, vastgoedadviseurs, grondzakendeskundigen, 
onteigeningsdeskundigen en gebiedseconomen 

▪ Toffe teamuitjes, zoals de legendarische skitrips, excursies en 
sportactiviteiten, gezellige borrels en dagelijks een gezamenlijke lunch en vers 
fruit 

Ben jij de junior taxateur die wij zoeken? Dan komen we graag met je in contact. 
Stuur een e-mail met je cv en motivatie waarom jij onze nieuwe collega moet worden 
naar Berthe Pleging via bpleging@gloudemans.nl. 

Heb je vragen over de vacature? Voor inhoudelijke informatie staat Frank 
Schavemaker voor jou klaar. Hij is bereikbaar op 06 412 271 78. 
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