
YESS! Wij groeien, en snel ook!  

En daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die het leuk vinden om deel uit te maken van ons 
team! Wij zoeken per direct een Register Taxateur voor 32-40 uur per week.  

Wij zijn YESS Real Estate, een tof bedrijf met een grote passie voor vastgoed en grootse plannen. 
Is het taxeren van woningen jouw ding? Van nieuwbouw tot villa, geen probleem? Wij komen het 
allemaal tegen en zijn daarom op zoek naar iemand die net als wij taxeren gewoon erg leuk vindt! 

Herken jij jezelf in ons profiel en zie jij jezelf werken bij een super gemotiveerd team? Dan komen 
wij graag met jou in contact!  

Jouw werk als Register Taxateur 

• Het opnemen van woningen en het opstellen van (gevalideerde) taxatierapporten; 

• Nieuwbouw taxaties en taxaties in verhuurde staat;  

• Contact onderhouden met particuliere opdrachtgevers en financiële tussenpersonen. 

Waar wij op rekenen 

• Je staat ingeschreven als Register Taxateur bij het NRVT; 

• Communicatie en reactiesnelheid is super belangrijk; 

• Je bent accuraat en kwaliteit gericht; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk; 

• Je hebt een rijbewijs B; 

• Het is een pré als je woonachtig bent in de omgeving van Barendrecht. 
 

Wat wij je bieden 

• Een afwisselende en uitdagende functie binnen een informeel en enthousiast team; 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een marktconform salaris, 25 vakantiedagen, 
laptop, telefoon en auto van de zaak bij een fulltime dienstverband; 

• Wij betalen alle jaarlijkse kosten voor de permanente educatie en lidmaatschappen; 

• Heel veel flexibiliteit in jouw functie; 

• Werken bij een groeiend en super gezond bedrijf. 

 

Begin jij liever vandaag dan morgen? 

 
Stuur dan snel jouw CV en motivatie op naar maichel@yessrealestate.nl ter attentie van Maichel 
Collens. Mocht je vragen hebben over deze vacature dan kan je bellen naar Maichel Collens op 
0615-331192 

mailto:maichel@yessrealestate.nl

