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Vacature junior rentmeester 

Ga jij bij ons aan de slag? 
 

“Als rentmeester ben ik bezig met de uitvoering van allerlei maatschappelijke opgaves, zoals duurzame 

landbouw, natuur en landschap. Deze zaken weeg ik af tegen andere belangen van de grondeigenaar, 

zoals een gezonde financiële huishouding. Dit zorgt voor leuke en afwisselende werkzaamheden, waarbij 

je de ene dag door een bos wandelt en de volgende dag bij een boer aan tafel zit. De diversiteit van mijn 

werkzaamheden vind ik fantastisch!” Jolan Knol, rentmeester bij de vakgroep Rentmeesterij 

 

De energie- en landbouwtransitie, de stikstofcrisis, waterhuishouding en klimaatverandering: Nederland 

staat voor een hoop uitdagingen in het buitengebied. En dat geldt ook voor de landgoederen die wij als 

rentmeesters beheren. Hoe zorgen we dat deze landgoederen goed voorbereid zijn op de toekomst? En 

hoe behouden we tegelijkertijd de rijke historie van het landgoed? Dat zijn vragen waar jij als junior 

rentmeester mee aan de slag gaat.  

 

BEN JIJ KLAAR VOOR EEN VLIEGENDE START VAN JE CARRIÈRE? 

Sta jij aan het begin van je carrière of heb je al een paar jaar ervaring? Heb je veel interesse in 

onderwerpen als landgoedbeheer, gebiedsontwikkeling en grondzaken? En herken jij je in onderstaande 

eigenschappen? Misschien ben jij onze nieuwe junior rentmeester.  

 

Je hebt een brede achtergrond en interesse 

Het mooie aan de rentmeesterij? De breedte van ons vakgebied. Ook van jou verwachten we een brede 

interesse en affiniteit met zaken zoals bosbeheer, gebiedsontwikkeling en het landelijk gebied in het 

algemeen. Heb je een opleiding gevolgd aan bijvoorbeeld HAS Hogeschool, Wageningen University & 

Research, Aeres Hogeschool Dronten of Van Hall Larenstein? Dan heb je een streepje voor.  

 

Je bent zelfstandig, proactief en enthousiast 

Als junior rentmeester werk je nauw samen met onze rentmeesters, taxateurs en 

grondzakendeskundigen. Je krijgt een eigen begeleider, maar bent ook zelfstandig genoeg om zaken 

alleen op te pakken. Zie je ruimte voor verbetering? Dan vind je het leuk om met concrete voorstellen 

te komen. Je nieuwsgierigheid en communicatieve vaardigheden helpen je vervolgens om die 

voorstellen – samen met collega’s – succesvol uit te voeren.  

 

Je wilt je graag blijven ontwikkelen 

Werken vanuit aandacht, creativiteit en verantwoordelijkheid: dat vinden we belangrijk bij LBP|SIGHT. 

Daarom investeren we in de ontwikkeling van collega’s, bijvoorbeeld met de trainingen van LBP|BRIGHT. 

Houd je ervan om veel te leren en nieuwe ervaringen op te doen? En vind je het belangrijk om een 

zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren? Dan hebben wij een uitdagende plek voor jou!  

 

mailto:info@lbpsight.nl


LBP|SIGHT | Bezoekadres: Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postadres: postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein | 030-2311377 | info@lbpsight.nl 

JOUW WERK EN JOUW TOEKOMST 

• Je denkt mee over hoe het buitengebied er over tien jaar uitziet. 

• Je geeft advies vanuit jouw expertise in bestaande projecten op het gebied van natuur, 

landbouw en gebiedsprojecten. 

• Je ondersteunt medior en senior rentmeesters bij het beheer van landgoederen. 

• Je ondersteunt en adviseert landgoedeigenaren bij het beheer van hun landgoed. 

• Je helpt mee met overige grondzakenadvisering, zoals taxaties, onteigening, erfpacht en aan- 

en verkopen. 

 

Van landgoedbeheer tot grondzaken en taxaties: onze adviseurs en rentmeesters zijn gespecialiseerd in 

uiteenlopende onderwerpen die spelen in het landelijk en stedelijk gebied. We beheren diverse 

landgoederen, zoals Landgoed Rozephoeve, Landgoed Linschoten en Landgoed Keukenhof, en doen 

veel grondverwerving voor semioverheden. Daarnaast heb je als junior rentmeester uitgebreide 

mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen LBP|SIGHT. Zo werk je veel samen met onze adviseurs 

binnen de groepen Bouw, Ruimte en Milieu aan integrale projecten, zoals herbestemming op een 

landgoed of gebiedsontwikkelingen op het gebied van water en natuur.  

 

JOUW EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN 

• Je staat te popelen om werkervaring op te doen. 

• Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van bos- en 

natuurbeheer, management van de leefomgeving of bodem, water en atmosfeer.  

• Je hebt digitale affiniteit en ervaring met geografische informatiesystemen (GIS).  

• Je bent in bezit van rijbewijs B. 

 

Voldoe je niet helemaal aan de functie-eisen, maar ben je enthousiast en geïnteresseerd? Dan nodigen 

we je ook van harte uit om te solliciteren. 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?  

Ga je aan de slag bij ons, dan word je onderdeel van een vakgroep van zeven rentmeesters – van junior 

tot senior. Gedrevenheid, deskundigheid en humor zijn belangrijke kenmerken van ons team. We 

handelen alsof het onroerend goed ons eigen bezit is, altijd met oog voor mens, economie en natuur. 

Jouw ontwikkeling staat centraal bij onze rentmeesters, taxateurs en grondzakendeskundigen. We 

begeleiden je en helpen je te ontdekken waar jouw ambities en kwaliteiten liggen. Die zetten we 

vervolgens in om onze klanten en opdrachtgevers optimaal te ondersteunen.  

 

MEER WETEN? OF METEEN SOLLICITEREN? 

Wil je meer weten over deze functie? Over de vakgroep Rentmeesterij, of over ons bedrijf? Neem dan 

gerust contact op met Paul Kindt. 

 

Ben je enthousiast en wil je meteen solliciteren? Stuur je brief en cv dan per mail naar onze officemanager 

Erika Knoop. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures? Nee, dankjewel! 
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