Capital Value B.V. zoekt:
Vastgoedadviseur woningcorporaties (m/v) – fulltime
Utrecht
Capital Value is specialist en marktleider in woningbeleggingen. Wij geven professioneel, transparant
en onafhankelijk advies aan o.a. (institutionele) beleggers, corporaties, ontwikkelaars, zorginstellingen
en overheid. De afgelopen jaren hebben wij een enorme groei doorgemaakt. Als marktleider in
Nederland spelen wij in op de kansen in de markt en leveren wij middels periodiek onderzoek een
bijdrage aan verdere professionalisering van de woningbeleggingsmarkt.
Voor onze afdeling Corporaties zijn wij per direct op zoek naar uitbreiding van ons team en zoeken wij
een (ervaren) vastgoedadviseur.
Werkzaamheden
Je bent het vaste aanspreekpunt van onze opdrachtgevers (woningcorporaties) voor alle vraagstukken
op het gebied van complexgewijze aan- en verkoop. Je bent in staat om (op termijn) omvangrijke
dispositietrajecten zelfstandig uit te voeren. Met een pro-actieve houding ontzorg en adviseer je onze
opdrachtgevers tijdens het gehele proces. Naast transactiebegeleiding voer je hold-sell analyses uit en
geef je strategisch advies over vastgoedportefeuilles van woningcorporaties.
Opleiding en ervaring
Je hebt een afgeronde universitaire of hbo-opleiding (bij voorkeur een economische, bedrijfskundige,
juridische of vastgoedgerelateerde studie) en beschikt over een aantal jaar relevante werkervaring,
onder meer op het gebied van woningbeleggingen. Je bent commercieel, accuraat, een goede
onderhandelaar en hebt een actieve, positieve instelling. Ook heb je een uitstekende beheersing van
de Nederlandse en de Engelse taal.
Je hebt sterke affiniteit met vastgoed en je kunt zowel zelfstandig als in een team goed opereren.
Daarnaast vind je het een uitdaging om op zoek te gaan naar kansen in de markt. Je bent cliëntgericht,
een teamspeler, initiatiefrijk en enthousiast en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
Werken bij Capital Value
Bij Capital Value werken uitsluitend professionals. Mensen met passie, een uitstekende kennis én de
ambitie om voor onze klanten een topprestatie neer te zetten. Er heerst bij ons een uitstekende
werksfeer die zich kenmerkt door korte lijnen, teamspirit en klantgerichtheid. Graag vertellen we je
hier in een persoonlijk gesprek meer over.
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie met uitstekende
doorgroeimogelijkheden. Beschik jij over voldoende Capital Value om bij ons te werken? Solliciteer
dan direct via werken@capitalvalue.nl.
Contact / vragen
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Chanine van Kleij via
telefoonnummer 030 72 71 700 of werken@capitalvalue.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

