
 

 

Wij zoeken een Taxateur RT  
 
Specialisatie: Woningportefeuilles 
 
OVER PIN OAK  
Pin Oak is een jonge onderneming met ruimte voor groei. Wij werken voor woningcorporaties, 
institutionele- en private vastgoedbeleggers. Voor hen voeren we taxatieopdrachten uit en we 
ondersteunen ze met interim werkzaamheden, training en opleidingen.  
 
Onze klantenkring is divers, maar één ding hebben al onze klanten gemeen: ze willen het maximale 
uit hun vastgoedportefeuille halen.  

 
Vanwege de groei in het aantal taxatie-opdrachten én de ambitie die wij op dit terrein  
hebben is onlangs door ons een taxatielabel opgericht (joint venture) waarvoor wij versterking 
zoeken. Je gaat meebouwen aan de toekomst van het taxatielabel en komt te werken in een leuk en 
dynamisch team van professionals. In dat team is ruimte voor eigen inbreng en wordt een 
ondernemende mentaliteit bijzonder gewaardeerd.  
 
TAKEN  
Als taxateur ga je je voornamelijk bezighouden met woningcorporaties en de taxatievraagstukken 
waar zij tegen aanlopen. Het gaat hier om opdrachten primair op het gebied van 
taxaties/waarderingen. Je wordt onderdeel van het team dat zich bezig houdt met het uitvoeren van 
taxaties voor woningcorporaties en beleggers. Het waarderen van vastgoed, het verbeteren van 
rekenmodellen, research op transacties/ontwikkelingen en het onderhouden van contacten met onze 
klanten zijn allemaal zaken waar jij je tanden in kunt gaan zetten. 
 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat je meedenkt over nieuwe producten, dienstverlening en over de 
manier waarop we klanten nog verder kunnen ontzorgen!  

 
WE ZOEKEN 
Pin Oak zoekt ondernemende types in de regio Amsterdam. Leergierige professionals die altijd het 
naadje van de kous willen weten. Of het nou gaat om het adopteren van de nieuwste technologische 
mogelijkheden of om de toepassing van regelgeving op het gebied van taxeren. Je hebt, net als wij, 
een voorliefde voor vastgoed en bent geregistreerd als Register Taxateur (RT). Je hebt enige jaren 
werkervaring waar het gaat om portefeuille-taxaties en het gebruik van systemen voor taxaties en 
taxatie-management (TMS). 
 
Pin Oak is een jong en klein bedrijf, deze functie wordt een belangrijke pijler binnen onze 
dienstverlening, we zijn dus ook zeker op zoek naar iemand die als een echte teamplayer een 
positieve bijdrage levert aan de sfeer! 
 
JIJ BRENGT MEE: 

• Ervaring met vastgoedwaardering, portefeuilletaxaties; 
• Analytische instelling 
• Leidinggevende ervaring of ambities om leiding te geven; 
• Ambitie om mee te bouwen aan Pin Oak; 
• Gevoel voor omgeving 

  
AANTAL UUR: 24-40 uur per week 
OPLEIDING:  Gecertificeerd Register Taxateur (kamer bedrijfsmatig vastgoed) 
ONTWIKKELING: Pin Oak hecht veel waarde aan het vergroten van kennis. Het volgen van 

opleidingen en cursussen wordt dan ook actief gestimuleerd en gefaciliteerd.   
SALARISINDICATIE: € 3.500 - € 4.000 bruto per maand plus variabele beloning, e.e.a.  
    afhankelijk van achtergrond en ervaring. 
SECUNDAIR:  Pin Oak stelt een auto, telefoon en laptop ter beschikking voor een optimale  
    uitvoering van de functie.  
    Pin Oak kent een pensioenregeling voor haar werknemers.   
 
Sollicitaties ontvangen wij graag per e-mail op het adres info@pin-oak.nl.  
 
Voor meer informatie over de achtergrond van de functie kunt u contact opnemen met Merijn 
Berendsen op telefoonnummer 020-2106020 of 06-30461686. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


