
 

Vacature: (assistent) Makelaar bij StartHousing Utrecht 

 

StartHousing en 365Beheer zijn samen dé moderne vastgoedorganisatie van Utrecht voor verkoop, 

verhuur en vastgoedbeheer. Wij maken gebruik van moderne media en ICT. Deze tools helpen ons bij 

een succesvolle bemiddeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid en kwalitatieve werkwijze hoog 

in het vaandel staan.  

 

Ons grootste voordeel is dat wij werken in een modern en jong team van 11 specialisten. Doordat wij 

super goed op elkaar zijn ingespeeld, zijn wij een hecht team. Een team dat graag haar expertise 

deelt met nieuwe collega’s. Zo leer je in korte tijd veel over het vak. Je krijgt dan ook snel veel 

verantwoordelijkheid en het vertrouwen om goede zaken te doen. En niks is leuker dan deel uit te 

maken van een enthousiast en professioneel team! 

-> Voor onze vestiging in Utrecht zijn wij vanwege uitbreiding op zoek naar een (junior) makelaar. Je 
verzorgd alle werkzaamheden met betrekking tot de verhuur zelfstandig en biedt ondersteuning bij 
de aan-en verkooptrajecten. Ervaring bij een gespecialiseerde makelaar is een pré voor deze 
dynamische functie.  

Werkzaamheden: 

• Zelfstandig verzorgen van het gehele verhuurtraject (van opname tot inspectie); 
• Ondersteuning bij het gehele aan- en verkooptraject; 
• Verzorgen van diverse afspraken zoals woning opnames, bezichtigingen en inspecties; 
• Meewerken aan het marketing- en acquisitietraject; 
• Allround werkzaamheden in alle fasen van het bemiddelingstraject. 

Kortom een zeer dynamische en afwisselende functie waarbij veel waarde wordt gehecht aan 
zelfstandigheid. 

Herken jij jezelf in de volgende aspecten: 

• Opleiding: MBO/HBO commercieel en dienstverlenend, bijv. Makelaardij of Com. Economie; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Goede omgang met PC en MS-Office software; 
• Representatief en zelfstandig, assertief en verantwoordelijk; 
• Stressbestendig en targetgericht; 
• Een frisse persoonlijkheid met enthousiast karakter; 
• In bezit van rijbewijs B; 

Wij bieden: 

• Een marktconform salaris met een reële bonusvergoeding; 
• Een prettige en informele werksfeer per direct en full-time; 
• Enthousiaste collega’s in een hecht team wat haar expertise graag deelt met nieuwe 

collega’s; 
• Grote zelfstandigheid en ruimte voor goede initiatieven. 

Reageer door je CV met motivatie en foto te mailen naar nathan@starthousing.nl 
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