PRMD Vastgoedmanagement is een dynamische vastgoedbeheer- en managementorganisatie in de
regio Haaglanden. Wij treden op voor zowel institutionele als particuliere beleggers.
Voor onze afdeling Service Desk zijn wij op zoek naar een fulltime, enthousiaste en ervaren collega
Medewerker Technisch Vastgoedbeheer (m/v)

Functiebeschrijving
Voor onze organisatie ben je samen met twee collega’s verantwoordelijk voor de verwerking van
alle voorkomende technische klachten & storingsmeldingen, welke de Service Desk telefonisch en
per e-mail ontvangt. Daarbij vind je het leuk om, in samenspraak met de Technisch Manager, de
klacht van A tot Z te verwerken en af te handelen om zo zowel de huurder als eigenaar tevreden te
stellen. Bij deze allround functie ben je zodoende aanspreekpunt voor zowel huurders, aannemers,
loodgieters en andere dienstverleners. Je bent dus een prettige, toegankelijke maar vooral sterke
persoonlijkheid die, wanneer nodig, kordaat kan optreden zonder daarbij de relatie te verstoren.
Vaardigheden
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:











MBO+ werk- en denkniveau;
Gevoel voor en/of affiniteit met techniek
Klant- en servicegericht;
Teamspeler en verantwoordelijkheid nemen;
Oplossings- en resultaatgericht;
Goede communicatieve vaardigheden;
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
Beheersing van MS Office (Word, Excel, Outlook).

Wat wij bieden
Je kunt bij PRMD Vastgoedmanagement rekenen op een prima pakket van primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie met eigen
verantwoordelijkheden. Dit alles binnen een enthousiast team wat onderdeel uitmaakt van een
keten van dienstverleners binnen de groep waar mensen op een informele manier met elkaar
omgaan in een plezierige werkomgeving. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Het salaris is bespreekbaar en is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Heb jij interesse in deze functie?
Stuur jouw motivatie en CV per mail naar carly@prmd.nl. Voor vragen en meer informatie over de
functie van Medewerker Technisch Vastgoedbeheer kan je contact opnemen met Carly Backers op
nummer 06 42 11 88 00.

