Wij zijn op zoek naar een...

Rentmeester
Kom jij ons versterken?

Wat ga jij bij ons doen?

Gloudemans Rentmeesters is het
rentmeesterkantoor dat onderdeel
uitmaakt van de meer dan een eeuw
oude Gloudemans organisatie.

Je beheert en adviseert over landelijk en agrarisch vastgoed. Hierbij hanteer
je een servicegerichte en oplossingsgerichte werkwijze. Je begeleidt pach
ters en verpachters bij de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Verder
adviseer je beleggers in agrarisch vastgoed en ondernemers over een
mogelijke functieverandering. Jouw hart ligt bij het buitengebied en klopt
voor een toekomstbestendige agrarische sector. Na een gedegen inwerk
periode krijg je de verantwoordelijkheid over een eigen beheerportefeuille,
dit vraagt om kennis, kwaliteit en durf. Tegelijkertijd biedt dit veel vrijheid en
de mogelijkheid tot groei en zelfontplooiing.

Onze gezamenlijke ambitie is Nederland
mooier, beter en duurzamer te maken,
met oog voor economie, mens en natuur.
Vanwege de uitbreiding van onze
beheerportefeuille en de toenemende
vraag naar natuurinclusiviteit zijn we op
zoek naar een enthousiaste rentmeester
met oog voor toekomstige ontwikkelingen.

Jouw profiel
Je kunt overweg met boeren, burgers en buitenlui en je staat letterlijk en
figuurlijk met beide benen op de grond; Down to Earth.
•	Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau
•	Je hebt een agrarische opleiding afgerond en/of een agrarische
achtergrond waarbij een ecologische opleiding of affiniteit met ecologie
een pré is
•	Enkele jaren relevante werkervaring is een voordeel maar starters
worden ook van harte uitgenodigd om te reageren
•	Je hebt een sterke affiniteit met de natuur, de leefomgeving, het
buitengebied en met de (agrarische) vastgoedpraktijk
•	(Aspirant)lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van
Rentmeesters zien wij als een pluspunt
•	Uiteraard beschik je over een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal

Jouw kwaliteiten
Ondernemend

Communicatief vaardig

Relatie- en servicegericht

Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
Analytisch sterk en creatief

Flexibel

Oplossingsgericht

Initiatiefrijk

Kritisch en overtuigingskracht

Interesse?

29452

Mocht je interesse zijn gewekt voor de functie van Rentmeester bij ons
kantoor, stuur dan een e-mail naar gbroekmans@gloudemans.nl
gbroekmans@gloudemans.nl, waarin je
ons overtuigend vertelt waarom wij jou moeten kiezen voor deze functie.
Uiteraard vragen wij je ook om je CV bij je e-mail te voegen.

