
Senior
Rentmeester
en Teamleider/-coach

Om in te spelen op de vraag naar 
deskundigen zijn wij op zoek naar een 
Senior Rentmeester en Teamleider. Als 
senior rentmeester werk je aan uitdagende 
dossiers in een landelijke, binnenstedelijke 
of industriële omgeving met aansprekende 
opdrachtgevers uit de overheid, industrie 
en agrarische sector. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor een team van 5 
tot 10 rentmeesters die hoofdzakelijk 
vanuit ons kantoor in Zwolle opereren. 

Als teamleider ben je onderdeel van een 
leiderschapsteam en ben je in staat om 
energie en eigenaarschap in je team 
te creëren en te behouden. Je hebt de 
intrinsieke motivatie om vanuit een dienende 
rol je teamleden te coachen waarbij onderling 
vertrouwen, samenwerking, innovatie, 
resultaatgerichtheid en hoge kwaliteit op 
proces en product (taxatiediensten- en 
adviezen) de norm is.



De komende decennia staan in het teken van 
de ‘grote’ maatschappelijke en economische 
thema’s zoals milieu, volkshuisvesting, 
energietransitie, watermanagement en de 
leefomgeving. Deze thema’s vragen om 
een ongekende inzet van deskundigen. 
Deskundigen die gespecialiseerd zijn in de 
(minnelijke) verwerving van vastgoed en 
waarbij de eigenaren een eerlijke vergoeding 
krijgen. Die de ruimtelijke projecten 
coördineren en inhoudelijke vraagstukken 
kunnen beslechten. Maar die zich vooral ook 
met hart en ziel inzetten voor de belangen 
van hun principalen. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Van Ameyde Waarderingen, één 
van de expertise bedrijven binnen de Van 
Ameyde Group. Van Ameyde Waarderingen 
is een multidisciplinair taxatie- en 
adviesbureau met vier disciplines:
1. Rentmeesterij
2. Verzekeringstaxaties
3. Bijzondere bedrijfsmatige taxaties en 

adviezen
4. Plant en Machinery
Onze rentmeesters verrichten uiteenlopende 
werkzaamheden op het gebied van taxaties, 
grondverwerving voor infrastructurele 
werken, nutsvoorzieningen, woonwijken, 
bedrijventerreinen en natuur. Daarnaast 
zijn onze rentmeesters gespecialiseerd 
in onteigening, vestiging van zakelijk 
rechten, advisering en waardering van 
erfpachtrechten en bloot-eigendommen en 
beheer.

We zijn met ongeveer 60 werknemers 
en hebben verschillende kantoren in het 
land. Als onderdeel van een groot concern 
bieden wij slagkracht en stabiliteit en 
tegelijkertijd hebben wij volledige vrijheid 
om onze eigen identiteit te behouden. Dit 
merken onze mensen ook. Enerzijds ons 
eigen bedrijf, anderzijds het comfort van 
een goede HR afdeling, fijne leaseregeling, 
goede opleidingsmogelijkheden en andere 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat breng jij mee? 
• We zijn op zoek naar een senior 

rentmeester en teamleider/-coach met 
HBO of WO werk- en denkniveau;

• Leiderschapservaring, bij voorkeur kennis 
van of ervaring met dienend leiderschap;

• Ruime ervaring als rentmeester bij 
voorkeur lid van de NVR;

• Affiniteit met concrete, tastbare zaken en 
casussen;

• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, 
maatschappelijke en financiële belangen;

• Uitstekende communicatieve 
vaardigheden;

• Je bent nauwkeurig, analytisch en 
accuraat;

• Ook heb je een gezonde dosis humor en 
gezelligheid.

Wat hebben wij te 
bieden?
• Een fulltime functie met fijne 

sparringpartners bij een veelzijdig 
kantoor;

• Een plek als teamleider/-coach in ons 
leiderschapsteam;

• Een werkplek op ons kantoor in Zwolle 
(eventueel in Arnhem) en voorzieningen 
voor een thuiswerkplek;

• Vrijheid om de functie en werktijden naar 
eigen wens in te vullen;

• Een prettige en platte organisatie met 
high professionals die op gezette tijden in 
zijn voor een goede borrel;

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• Opleidingsmogelijkheden.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt? Of wil jij 
meer weten over deze vacature? 
Contacteer dan onze Corporate Recruiter 
Valerie Baert - Waanders via 06 21 60 17 81 
of valerie.waanders@vanameyde.com

Van Ameyde Waarderingen B.V. 
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