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Vanwege de ontwikkeling en groei van onze organisatie  

zoeken wij een ambitieuze en daadkrachtige 

 

VASTGOEDADVISEUR/RENTMEESTER I.O. 

 

Velsen-Zuid 

32-36 uur per week 

 

Wie zijn wij? 

 

Recreatie Noord-Holland ontwikkelt, beheert en exploiteert de groene ruimte en routestructuren. Wij zoeken 

daarbij naar een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede 

komt. Bezoekers vinden er ontspanning en laden er hun batterij weer op. Onze grootste opdrachtgevers zijn de 

recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland 

en Geestmerambacht. Daarnaast werken wij voor de provincie, gemeenten en verschillende terreinbeherende 

organisaties.  

 

Waar ga je werken? 

 

Je komt terecht bij een bevlogen team. Dit bestaat uit twee ondersteunende medewerkers, drie 

vastgoedadviseurs en een manager. Team vastgoed is verantwoordelijk voor de duurzame exploitatie van 

grond en gebouwen en het bijbehorende contractbeheer. Het team opereert in een complex speelveld van 

onder andere overheidsorganisaties, lokale bevolking, projectontwikkelaars en recreatieondernemers. Het 

werk is uitdagend en de werksfeer informeel. Het werkgebied betreft onze recreatiegebieden verspreid over 

Noord-Holland. 

 

Wie zoeken wij? 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vastgoedadviseur met grote affiniteit voor het vakgebied en uitstekende 

communicatieve vaardigheden. Zelfstandig, initiatiefrijk en met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen. 

Iemand die plezier heeft in en voldoening schept uit relatiebeheer, advisering en het voeren van 

onderhandelingen. Een teamspeler die graag gezamenlijk resultaten boekt, zich thuis voelt in de wereld van 

ondernemers, accuraat is in het uitwerken van afspraken en contracten en cijfermatig inzicht heeft. Voel jij je 

aangesproken? Lees dan verder.  

 

Wat ga je doen? 

 

- Je bent het gezicht en aanspreekpunt voor de (recreatie)ondernemers en vastgoedrelaties in de 

recreatiegebieden die wij beheren;  

- je draagt (mede-)verantwoordelijkheid voor de (erf)pachten en het verhuur van terreinen en gebouwen in 

deze gebieden; 

- je onderhoudt relaties met contractpartijen en bespreekt overeenkomsten; 

- je sluit zelfstandig nieuwe (erf)pacht en verhuurcontracten af; 

- je registreert en rapporteert over de data in ons digitaal beheersysteem; 

- je bent sparringpartner voor interne opdrachtgevers en dan met name voor projectleiders locatie- en 

gebiedsontwikkeling tijdens het besluitvormingsproces en de uitvoering van projecten; 

- je draagt bij aan heldere opdrachtomschrijvingen voor projectplannen; 
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- je maakt realistische ramingen m.b.t. financiën, capaciteit en doorlooptijd; 

- je onderhoudt het contact en begeleidt contractpartijen als taxateurs, makelaars, Kadaster en notarissen. 

 

Wat neem je mee? 

 

- Een afgeronde hbo-opleiding; 

- advies- en onderhandelingsvaardigheden; 

- gevoel voor politieke/bestuurlijke verhoudingen; 

- eigenschappen als initiatiefrijk, zelfstandig en communicatief vaardig; 

- de bereidheid tot het volgen van relevante opleidingen; 

- een accurate werkhouding en ervaring met het maken en vastleggen van contractafspraken; 

- een rijbewijs B en eigen vervoer; 

- kennis van relevante wet- en regelgeving, dit is een pré; 

- een werkniveau van startend rentmeester, ook dit is een pré. 

 

Wat bieden wij? 

 

- Een uitdagende baan op een mooie locatie in een recreatiegebied in Noord-Holland; 

- een bruto jaarsalaris van maximaal € 70.162 inclusief IKB, bestaande uit: 

o een maandsalaris tussen € 3.385 en € 4.778 bruto (schaal 10) bij fulltime dienstverband, hoogte 

afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring (CAO Provincies, salaristabel 2023); 

o een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit 22,37% van je bruto salaris. Dit kun je als 

inkomen maandelijks of jaarlijks ontvangen of besteden aan bepaalde doelen, passend bij jouw 

persoonlijke wensen, zoals extra verlofdagen, sparen voor een levensloopregeling of een 

fietsregeling; 

- een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 

en coaching; 

- pensioenopbouw bij ABP; 

- een uitstekend beleid hybride werken; 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een sportregeling, vergoeding woon-werkverkeer en 

thuiswerkvergoeding. 

 

Is dit dé baan voor jou?  

 

Dan ontvangen we graag jouw cv mét motivatie via sollicitatie@recreatienoordholland.nl t.a.v. de heer H. 

Scholten, manager Realisatie. Reageer snel, want goede kandidaten nodigen wij direct uit voor een gesprek.  

 

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met Henny Scholten, bereikbaar via: 06-513 097 32. 

Heb je vragen over de procedure? Bel dan met Margo Laan, HR Officer via: 06-141 020 80. 

 

 

“Recreatie Noord-Holland wil graag een inclusieve organisatie zijn. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, 

waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw talent en bijdrage aan ons team!” 

 


