
 
 
Winter VvE Groep BV verzorgt voor haar klanten integraal het beheer van hun eigendom. Voor hen verrichten 
wij werkzaamheden op financieel, administratief, organisatorisch, technisch, bouwkundig en juridisch gebied. 
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

ACCOUNTMANAGER (40 UUR) M/V 

Als accountmanager beheer je na een inwerkperiode een eigen portefeuille aan VvE’s en start je nieuwe 

verenigingen op. Je wordt hierin ondersteund door de afdelingen, binnendienst, administratie en techniek. 

Werkzaamheden: 

 Voorbereiden en voorzitten van ledenvergaderingen welke veelal in de avond plaatsvinden 

 Voorbereiden en organiseren van besprekingen met VvE bestuurders 

 Uitvoeren van de actiepunten van de ledenvergaderingen 

 Voorbereiden en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden met afdeling techniek en 

onderhoudsbedrijven 

 Onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld makelaars, notarissen, aannemers, 

contractpartijen, etc. 

 Aanspreekpunt voor de besturen van de VvE’s en het onderhouden van deze contacten 

 Afstemmen met en opdracht geven aan afdeling techniek voor uitvoering werkzaamheden met 

betrekking tot het technisch beheer van de VvE 

 Signaleren en rapporteren van nieuwe ontwikkelingen binnen een of meer kennisgebieden (financieel, 

juridisch, verzekeringen, acquisitie en markt) en een bijdrage leveren aan het omzetten hiervan in 

nieuwe producten/dienstverlening 

 Signaleren en rapporteren van resultaten en afwijkingen in planningen  

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau 

 Afgeronde relevante vastgoedopleiding en/of minimaal 1 jaar professionele VvE gerelateerde 

werkervaring 

 Inzicht in relevante wet- en regelgeving 

 Ervaring met het coördineren van werkzaamheden 

 Commerciële-, Klantgerichte-  en servicegerichte instelling en flexibele werkhouding 

 Communicatief sterk, sociaal, proactief en enthousiast 

 In bezit van een geldig rijbewijs B 

 Woonachtig in een straal van 25 km van Rotterdam 

 Bereidheid om in de avonden te werken, dit kan oplopen tot ongeveer 35 avonden in de maanden 

februari t/m juni en een aantal avonden gedurende de andere maanden van het jaar. 

De functie biedt naast een marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en opleiding), auto, laptop en 
mobiele telefoon, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
Neem voor interesse in de functie contact op met Rebecca Kraaijeveld per brief of email voorzien van motivatie 
en CV naar: 
 
Winter VvE Groep BV 
T.a.v. mevrouw R. Kraaijveld  
De Zelling 3 
3342 GS Hendrik Ido Ambacht 
e-mail: rebecca@wintervvebeheer.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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