Vacature | Junior medewerker techniek
40 uur per week | per direct

AHAM Vastgoed B.V. is beheerder van de
vastgoedportefeuille van J.H.F. Schopman
en Zonen B.V. met meer dan 2.500 verhuurbare eenheden waaronder woningen,
winkels, kantoren en bedrijfscomplexen
vooral binnen Amsterdam op mooie
locaties in de binnenstad. De resultaten
die behaald worden met vastgoed komen
geheel ten goede aan ontwikkelingshulp.

Profiel

Ons team

•

Met een hecht team van ruim 35 medewerkers zijn wij gespecialiseerd in de vele
aspecten van vastgoed en proberen wij
door korte lijnen een effectief beleid te
voeren.
Wij hebben een eigen technische afdeling
voor het uitdenken en uitvoeren van renovaties en een onderhoudsafdeling voor het
uitvoeren en administreren van dagelijkse
reparaties. Onze commerciële afdeling zorgt
voor de muterende woningen/bedrijfspanden, de aankoop, verkoop en ontwikkeling
van nieuwe complexen. De afdeling financiën
verwerkt de kasstromen, analyseert data,
maakt de jaarrekeningen op en is verantwoordelijk voor het verzorgen van managementinformatie,

Doel van de functie
Binnen ons technische team hebben wij
ruimte voor een Junior medewerker techniek. In deze functie ben jij verantwoordelijk
voor het volgende:
•
•
•
•
•

Mee-ontwerpen en uitwerken van
plattegronden van te realiseren.
woningen en commerciële ruimtes
Inmeten van woningen en BOGobjecten.
Aanleggen en bijhouden van dossiers
Maken van calculaties op basis van een
door ons ontwikkelde standaard.
Ondersteuning van projectcoördinatoren
en projectleiders bij het begeleiden van
renovaties en nieuwbouw.

We zoeken een Junior medewerker
techniek met ervaring in Autocad, Sketchup en eventueel Adobe. Verder ben je
enthousiast en heb jij een grote affiniteit
met techniek en (historisch) vastgoed.
Je houdt van een dynamische omgeving
en voldoet aan de volgende eisen:

•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO+ werk- en denkniveau op
het gebied van techniek/bouwkunde.
Leergierig, initiatiefrijk en met een
voorliefde voor bouwkunst.
Goede beheersing van AutoCad is een
vereiste.
Technisch en cijfermatig inzicht.
Goede contactuele vaardigheden, klantgericht en collegiaal.
Ervaring met Excel, Word en Outlook is
een pré.
Ervaring met Autocad, Sketch-up en
Adobe of andere visualisatie software.

Je bent flexibel, houdt van fietsen (dagelijks
ga jij op pad met de elektrische fiets langs
de mooiste locaties in Amsterdam) en bent
hulpvaardig, ook als het werk iets minder
spannend is.

Wat wij bieden
Een enthousiast team bij een betrokken
werkgever die oog heeft voor jouw talenten
en persoonlijke ontwikkeling. Werk in het
topsegment van het Amsterdamse vastgoed
met aansprekende projecten in samenwerking met een leuk team en bekwame partners
zoals vakmensen bij aannemers en architecten met een bewezen staat van dienst.
Naast een passend salaris en een uitstekend
pensioen is er veel ruimte voor scholing
en worden er jaarlijks diverse activiteiten
georganiseerd op het snijvlak van werk en
ontspanning.
De aanstelling zal in eerste instantie op
contractbasis zijn, waarbij het de intentie is
dit om te zetten naar een vaste aanstelling.
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Procedure
Heeft deze vacature jouw interesse?
Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief met cv en foto. Je kunt je brief en
cv sturen naar vacatures@aham.nl.
Wil je eerst nog inhoudelijke vragen stellen
over de functie? Dan kun je contact opnemen met Kees Agterhof via 020 624 61 01.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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