
 

 
Medewerker binnendienst (Property Management)        
(32 - 40 uur) 
 

Ben jij de medewerker binnendienst waarnaar de Property Management afdeling van 
vastgoedbedrijf COFFR zo hard op zoek is? Vanuit Haaren (tussen Tilburg en Den Bosch) en 
Amsterdam ontwikkelt en belegt COFFR in commercieel vastgoed in Nederland en Duitsland. De 
omvang van de door COFFR beheerde vastgoedportefeuille bedraagt circa € 415 miljoen. COFFR 
is een jonge organisatie met een zeer ervaren team welke een deel van de (niet verkochte) 
activiteiten van Kadans Vastgoed voortzet maar ook nieuwe initiatieven ontplooit. 

 

Als allround medewerker binnendienst draag je in belangrijke mate bij aan de professionalisering 
van COFFR. Je werkt samen in een klein slagvaardig team  op de Property Management afdeling 
en organiseert het technisch beheer van diverse portefeuilles verspreid door heel Nederland 
vanuit ons kantoor in Haaren. De werkzaamheden als medewerker binnendienst binnen COFFR 
zijn heel divers. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het technische beheer  van een 
aantal aan u toegewezen gebouwen binnen de portefeuilles. 

 

Wat is leuk aan COFFR? Bij ons werken een tiental enthousiaste professionals, toppers in hun 
vak, aan uitdagende projecten. We kiezen nooit voor de gemakkelijke weg, maar voor creatieve, 
duurzame oplossingen. Wat wij maken en waar wij in beleggen, is stoer en tastbaar: gebouwen 
waarin mensen optimaal kunnen werken. En niet onbelangrijk: In dat werk is COFFR heel 
succesvol. Van zo’n bedrijf wil je graag deel uitmaken. 

 

Je taken bestaan onder meer uit:  

 Afsluiten van onderhoudscontracten, bewaking van de uitvoering hiervan en je bent de 
contactpersoon voor de uitvoerende en adviserende partijen; 

 Beantwoorden en afhandelen van binnenkomende storingsmeldingen en de aansturing en 
toezicht op de uitvoering daarvan; 

 Binnen het vastgoedmanagementteam werk je nauw samen met de commercieel-
/technische manager; 

 Administratief noodzakelijke werkzaamheden bij de verstrekking en opvolging van 
opdrachten, inclusief het beoordelen en fiatteren van facturen na uitvoering van de 
werkzaamheden; 

 Administratief noodzakelijke werkzaamheden bij de verwerking van huurovereenkomsten; 

 Het op een efficiënte en ordelijke wijze vastleggen van alle relevante gegevens betreffende 
het object; 

 Het aanvragen en beoordelen van offertes en het verstrekken van opdrachten; 

 Het opstellen en bijstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOP’s) 

 

 

 



 

 

Eisen aan de functie: 

 Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met het regelen van zaken en een hands-on 
mentaliteit heeft en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar werkzaamheden;  

 Wij  zoeken bij voorkeur iemand met een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur 
met een technische richting (zoals Bouwkunde / Installatietechniek) danwel aantoonbare 
ruime werkervaring op HBO niveau; 

 Bij voorkeur minimaal twee jaar werkervaring, bij voorkeur gerelateerd aan bouw of 
vastgoed; 

 Communicatief vaardig en je hebt een sterke persoonlijkheid en verantwoordelijkheids-
gevoel; 

 Klantvriendelijke instelling; 

 Zelfstandig en goed in teamverband  kunnen functioneren; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

 Maximale reistijd woon-werk naar Haaren van 1 uur. 

 

Wij bieden 

Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief in een professionele werksfeer. COFFR 
kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en er heerst bij COFFR een aangename, 
open en informele bedrijfscultuur met ruime ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. 

 

Als je voldoet aan dit profiel ontvangen wij graag je schriftelijke sollicitatie met CV en pasfoto. 
Deze kan gericht worden aan: COFFR BV, t.a.v. Nicole Verbakel (info@coffr.nl). 


