
Metterwoon Vastgoed B.V., actief sinds 1974, is één van de grotere, 
particuliere vastgoedorganisaties in Nederland en daarnaast ook actief in 
Duitsland. De organisatie beheert woningen, winkels en bedrijfspanden. Het 
werkgebied in Nederland beslaat globaal de hele Randstad, met een sterke 
focus op Den Haag en Rotterdam. Binnen de Metterwoon organisatie wordt 
door een betrokken team van ruim 90 medewerkers iedere dag gewerkt aan 
professionaliteit. De communicatielijnen zijn kort en er heerst
een open en informele sfeer.

Metterwoon Vastgoed B.V. biedt dynamische en zelfstandige functies, waarbij 
ruimte bestaat voor eigen inbreng en initiatieven. Daarnaast wordt een 
uitstekend salaris geboden. Een antecedenten en psychologisch onderzoek 
maken deel uit van de procedure. Tevens kan een Pre-Employment Screening 
(PES) worden uitgevoerd.

Uw motivatie met curriculum vitae en pasfoto kunt u richten aan:  
Mevrouw mr. N.C.B. Verwer, sollicitatie@metterwoon.nl of per brief:
Metterwoon Vastgoed B.V., Postbus 87950, 2508 DJ Den Haag. Heeft u vragen? 
Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen: 070 - 3544300.

Voor meer informatie: www.metterwoon.nl

Voor ons kantoor in Roosendaal zijn wij op zoek naar:

COMMERCIEEL MEDEWERKER VASTGOED (FULLTIME)

De functie:
In deze functie bent u in een team van 6 medewerkers betrokken bij de verhuur en het administratieve beheer van onze woningportefeuille 
en het bedrijfsmatig vastgoed in de regio Zuid-West Nederland. Daarbij ligt de nadruk op de gemeente Roosendaal. U stelt contracten op,
verzorgt bezichtigingen en doet de huurincasso. U correspondeert met huurders en staat hen te woord, verzorgt alle voorkomende
administratieve werkzaamheden en onderhoudt nauw contact met de hoofdvestiging in Den Haag.

Uw profiel:
•  Een afgeronde, relevante opleiding op hbo-niveau
• Een makelaars- en/of vergelijkbaar vastgoeddiploma
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden
• Een teamspeler die zelfstandig kan werken
• Rijbewijs B
• Flexibiliteit, humor en stressbestendigheid maken uw profiel compleet.
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