Vacature Asset Management Assistant
Ben jij op zoek naar de sfeer van een klein team met mogelijkheden van een grote organisatie? Voel jij je thuis in
een jonge, dynamische en internationale omgeving? Lees dan verder over onze vacature en jouw nieuwe baan.

Functie
Voor onze Asset Management afdeling zijn wij op zoek naar een proactieve assistent die ons team komt
versterken. De afdeling Asset Management is de spil van de onderneming. Als assistent kom je te werken in een
team van specialisten dat verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de totale performance van de
vastgoedportefeuille.

Werkzaamheden
•

Je ondersteunt de Asset Managers in hun dagelijkse werkzaamheden

•

Je bent contactpersoon voor huurders, makelaars en andere externe partijen

•

Je stelt huurvoorstellen en huurcontracten op

•

Je maakt interne en externe rapportages

•

Je bereidt vastgoed gerelateerde presentaties en afspraken voor

•

Je voert backoffice werkzaamheden uit, zoals agendabeheer

•

Je verwerkt administratieve wijzigingen

Functie-eisen
•

Afgeronde HBO opleiding in commerciële of juridische richting

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

•

Minimaal 5 jaren relevante werkervaring in de vastgoed sector

•

Een gedreven, pro actieve, commerciële en dienstverlenende instelling

•

Flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk, accuraat en communicatief vaardig

•

Geen 9 tot 5 mentaliteit

•

Fulltime beschikbaar en woonachtig in de regio Amsterdam

•

Ervaring met Yardi is een pre

Over Cromwell Property Group
Cromwell Property Group is een ASX-genoteerde Australische REIT dat voor € 6,7 miljard aan vastgoedobjecten
in Australië, Nieuw-Zeeland en Europa managet waarvan € 3,3 miljard aan vastgoedobjecten en
investeringsvermogen is verdeeld over fondsen en mandaten in Europa. Cromwell heeft meer dan 180
medewerkers in 21 kantoren in 13 Europese landen. Het team in de Benelux bestaat uit 25 mensen. Vanuit het
kantoor in Amsterdam worden 66 objecten met in totaal 536 huurders gemanaged. Het beheerd vermogen in de
Benelux bedraagt ca. € 1 miljard.
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