
 Keijzer VvE Beheer B.V.      

Keijzer VvE Beheer BV, Postbus 50, 2200 AB NOORDWIJK, T: 085-8770474 AFM: 12006619 

KvK: 68081359 BTW nr:NL002058909B03 NL50.RABO.0316.9001.92  

 

 
 

Keijzer VvE Beheer B.V. is een onafhankelijk VvE beheerder in de Rijn- Duin en 

Bollenstreek. Wij ontzorgen onze verenigingen met een enthousiast en gedreven groep 

medewerkers. Wij zijn per direct op zoek naar een accountmanager VvE voor 40 uur per 

week.  

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de VvE’s die jij 

beheert. Dat betekent dat je besturen ondersteunt en adviseert in onderhoudskwesties en 

financieel beleid, kennis van de laatste wet- en regelgeving paraat hebt en zorgt voor een 

complex waar het prettig wonen is. Je werkt nauw samen met onze technisch managers en 

de back office. Samenvattend ben je onder andere verantwoordelijk voor: 

-Het onderhouden van contacten met verenigingsbesturen;                                                         
-Het adviseren van besturen aangaande het beheer van de vereniging;                                      
-Het begeleiden en (indien nodig) leiden van ledenvergadering, over het algemeen in 
de avonduren;                                                                                                                           
-Het adviseren inzake het financiële beleid van de vereniging;                                                  
-Het adviseren inzake het te voeren onderhoudsbeleid, in overleg met een 
bouwkundige;     
-Het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en andere financiële rapportages. 

 

Om deze functie goed te kunnen vervullen, vragen wij het volgende: 

-Opleiding op HBO/MBO+ niveau;                                                                                          
-Relevante werkervaring met het beheren van VvE’s is een pré;                                             
-Bereidheid tot het werken in de avonduren (vergaderingen);                                              
-Je bent besluitvaardig, representatief, empathisch en hebt een probleemoplossend 
vermogen, financieel inzicht en oog voor bouwkundige aangelegenheden;                           
-Je hebt kennis van MS Office (Word, Excel en Outlook) en kennis van het software 
systeem Twinq is een pre;                                                                                                      
-In het bezit van rijbewijs B. 

Wij bieden 

We willen ons onderscheiden in onze dienstverlening, daarbij maken onze mensen het 

verschil. We bieden jou de ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Wij bieden je goede 

arbeidsvoorwaarden en een plezierige, informele werksfeer met betrokken collega’s. Bij deze 

functie krijg je een telefoon, tablet en auto van de zaak. 
 
 

Solliciteren 

Ben jij die gedreven en kundige accountmanager VvE? Reageer dan op deze functie. Heb je 

na het lezen van deze vacature vragen? Bel, app of mail dan met Jaap Keijzer bereikbaar via 

06 – 50818110 / 085-8770474 of directie@keijzervvebeheer.nl. 
 


