
Functieomschrijving 
Van Schijndel Bouwgroep afdeling Vastgoed | Vastgoedadministrateur | Geffen (Regio Oss) 

  

Voor de functie (m/v) zoeken wij een kandidaat op HBO niveau, waarbij het een pre is indien de 

kandidaat zelf werkzaam is geweest op een accountantskantoor dan wel uit de sector afkomstig is. 

Beschikbaarheid 32 of 40 uur per week. 

 

Wie wij zijn: 

 

Van Schijndel Vastgoed (onderdeel van Van Schijndel Bouwgroep) is een professionele 

belegger/ontwikkelaar. De onderneming is gespecialiseerd in verhuur, het bouwkundig, technisch en 

facilitair beheer van commercieel onroerend goed en onderscheidt zich door een grote mate van 

betrokkenheid, professionaliteit en transparantie.  

Van Schijndel Vastgoed beheert een mooie en gevarieerde vastgoedportefeuille die bestaat uit 

kantoren, winkels, supermarkten en bedrijfsgebouwen. Met grote mate van betrokkenheid en 

professionaliteit behandelen we elk object afzonderlijk. Elk object heeft zijn eigen karakteristieken en 

dient ook als zodanig behandeld te worden. 

Uitdagende en multidisciplinaire projecten met een hoog ambitieniveau kenmerken onze werkstijl als 

projectontwikkelaar. Afgelopen decennia heeft onze afdeling projectontwikkeling zich geprofileerd 

met de realisatie van winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, maatschappelijk vastgoed, woningen en 

scholen.  

Wat ga je doen: 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker voor de functie van vastgoedadministrateur. De 

vacature is ontstaan wegens het medio februari 2019 na 12 jaar dienstverband met pensioen gaan 

van onze huidige vastgoedadministrateur. De functie is per direct beschikbaar. Het betreft 

zondermeer een afwisselende functie in een sterk en florerend bedrijf. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit de registratie van alle mutaties binnen een groot 

aantal samenwerkingen. Daarnaast draag je onder verantwoordelijk van de controller bij aan het 

opstellen van periodieke rapportages zoals jaarrekeningen en kwartaalcijfers. Maar ook 

stuurinformatie zoals (liquiditeiten)prognoses en budgetten. Je bereid de interne consolidaties voor 

en stemt de intercompany transacties af.  

Voor vastgoedobjecten met een Vereniging Van Eigenaars (VVE) voer je kascontroles uit en ben je 

het aanspreekpunt van de VVE beheerder. Je draagt mede de verantwoordelijkheid over en het 

beheer van de interne vastgoeddatabase en zorgt dat de financiële en niet financiële informatie in 

deze database actueel is en blijft. 

Daarnaast behoren het opstellen van de BTW-aangiften en VPB-aangiften eveneens tot het 

takenpakket.  

Jouw kracht 

 

Als vastgoedadministrateur heb je een brede kennis en ervaring van projectadministraties. Ruime 

kennis en ervaring met vastgoed gerelateerde fiscale vraagstukken is een pré.  

 



Als vastgoedadministrateur heb jij: 

 

 HBO+ werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 Je hebt een afgeronde (minimaal) HBO opleiding op financieel-administratief gebied. Bij 

voorkeur in de richting van accountant-administratieconsulent (AA). 

 Je hebt ervaring met vastgoedadministratie en /of projectontwikkeling, kennis en ervaring 

van projectbewaking is een pré. 

 Je hebt kennis en ervaring met het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting. 

 Werkervaring in de accountancypraktijk is een pré. 

 Je werkt efficiënt, zelfstandig, punctueel en accuraat. 

 ‘hands-on-mentaliteit’. 

 Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie / gegevens 

 

Kennis en ervaring met de volgende automatiseringspakketten: 

 Ruime kennis en ervaring met Microsoft Office Excel en Word. 

 Het is een pré wanneer je bekend bent met rapportgeneratoren voor het opstellen van 

jaarrekeningen (Unit4, Caseware). 

 Kennis en ervaring met fiscale aangifte pakketten is eveneens een pré. 

 

Jouw keuze 

 

Werken binnen een ambitieuze organisatie, waarbij je continue uitgedaagd wordt bij de inhoud 

van je werk; 

 Beloning afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 De vacature is voor 40 uur, Part-timewerken (32 uur) behoort tot de mogelijkheden. 

 

Heb je interesse? 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans van Daal of Ruud van Kilsdonk op 

telefoonnummer 073-5340000. Op onze website www.vanschijndel-bouwgroep.nl vind je meer 

informatie over onze organisatie. 

 

Voldoe je aan de functie-eisen, dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv via: 

<h.vandaal@vanschijndel-bouwgroep.nl, o.v.v. vacature vastgoedadministrateur 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen. 
 


