Vacature Financieel-Juridisch Expert Vastgoed
Amsterdam – (16-24 uur)
Ben jij doelgericht, servicegericht en hecht je waarde aan precisie? Zoek je bovendien een
uitdagende part-time baan op niveau? Lees dan snel verder!
De baan
Vanwege de groei zijn wij voor ons kantoor in Amsterdam op zoek naar een Financieel-Juridisch
Medewerker Vastgoed. Je houdt je onder meer bezig met het juridisch adviseren op het gebied van
vastgoed; Je onderhoudt contacten met banken en de belastingdienst, je toetst juridisch inkomende
en uitgaande brieven van de directie en je werkt juridische notities en adviezen uit. Bovendien bereid
je overleggen over financiële transacties en de jaarrekeningen, waaraan je tevens deelneemt, voor.
Je bent in deze functie ondersteunend aan de Senior Investment Officer.
Jij











Wij





Hebt een hbo-/wo-opleiding (Fiscaal Recht);
Hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Hebt ervaring met het zelfstandig behandelen van dossiers en vraagstukken;
Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als
geschrift;
Hebt een hands-on mentaliteit en bent servicegericht, accuraat en flexibel in denken en doen;
Hebt aantoonbare belangstelling voor- en affiniteit met vastgoed;
Begrijpt dat in een dergelijke functie discretie en het juist omgaan met vertrouwelijke
informatie van essentieel belang is;
Beschikt over de up to date kennis van fiscale wetgeving;
Bent woonachtig in Amsterdam en/of omstreken.

Bieden een uitstekend, marktconform salaris (gebaseerd op leeftijd, ervaring en opleiding);
Bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrij
pensioen;
Je komt te werken op een afdeling waar een informele en collegiale werksfeer heerst.

Solliciteren op de vacature Financieel-Juridisch Medewerker Vastgoed?
Ben je enthousiast geworden over de functie Financieel-Juridisch Medewerker Vastgoed? Stuur je cv
en sollicitatiebrief naar c.voorsluijs@elora.nl t.a.v. Coby Voorsluijs. Een assessment maakt deel uit
van de selectieprocedure.
Wie zijn wij?
Als onafhankelijke, niet aannemergebonden organisatie is Elora B.V. actief betrokken bij de
ontwikkeling en de realisatie van woningbouwprojecten, commercieel vastgoed en revitalisering van
binnenstedelijke gebieden. Elora biedt van conceptfase tot de service na oplevering, alle
dienstverlening en ondersteuning. Via, steeds weer, één enkel aanspreekpunt voor alle betrokken
partners. De activiteiten strekken zich per definitie uit over het gehele werkveld van
projectontwikkeling, waarbij wordt ingespeeld op mogelijke veranderingen in de toekomstige vraag
binnen de verschillende marktsegmenten. Elora werkt hierbij zowel op eigen initiatief als op verzoek
van opdrachtgevers. De wensen van de klant zijn het uitgangspunt bij al onze opdrachten.
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

