
TECHNISCH MANAGER 
VVE BEHEER

KOM JIJ ONS TEAM 
VERSTERKEN?

Wat ga je doen? 

Als technisch manager VvE beheer ben je het Als technisch manager VvE beheer ben je het 
aanspreekpunt voor de VvE’s (Vereniging van 
Eigenaren) op het gebied van (planmatig) 
onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor het 

opstellen en actualiseren van 
meerjaren-onderhoudsbegrotingen, het 
aanvragen- en beoordelen van 

onderhoudscontracten, het opvragen van oonderhoudscontracten, het opvragen van offertes 
en het aanbesteden van planmatige 

werkzaamheden. Daarnaast ga je regelmatig 
naar diverse complexen om 

onderhoudsactiviteiten te begeleiden, hiervoor 
onderhoud je contacten met de opdrachtgever 

enerzijds als met de 
leveranciers/onderhoudsbedrijven anderzijds. leveranciers/onderhoudsbedrijven anderzijds. 
Daarnaast ondersteun je je collega’s op het 
gebied van complexe onderhoudsmeldingen.

Wie ben jij? 

Jij bent een aanpakker die zich Jij bent een aanpakker die zich 
niet zomaar uit het veld laat 
slaan. Je kunt uitstekend 
samenwerken en gaat 

servicegericht te werk. Je bent 
communicatief vaardig en hebt 
een gezonde dosis humor. Verder 
beschik je over een HBO werk- beschik je over een HBO werk- 
en/of denkniveau in de richting 
van techniek en hebt een aantal 
jaar relevante werkervaring. Je 
bent in het bezit van een rijbewijs 
en bent bereidt om incidenteel ‘s 
avonds vergaderingen bij te 
wonen. Je bent 32-40 uur wonen. Je bent 32-40 uur 

beschikbaar.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden en wil 
je meer weten over deze functie? 
Wij komen graag met jou in contact! 
Stuur snel je CV en motivatie, ter 
attentie van René Boerrigter.

        rene.boerrigter@axentrix.nl        rene.boerrigter@axentrix.nl
        088 222 1200

Wie zijn wij? 

Axentrix Axentrix Vastgoedbeheer bestaat 
inmiddels bijna 10 jaar! Met een 

team dat bestaat uit 11 
medewerkers ontzorgen we 
vanuit ons kantoor in 

Leeuwarden, middels diverse 
beheerpakketen, circa 200 VvE’s 
met 5000 eenheden in Friesland, met 5000 eenheden in Friesland, 
Groningen en Drenthe. Om de 
VvE’s zo goed mogelijk te 

kunnen bedienen is een goede 
werksfeer essentieel. Wij hechten 
daarom ook veel waarde aan een 

het ‘teamgevoel’. 

Wat bieden wij? 

Naast een goed salaris, 
pensioenregeling en winstdeling 
behoren ook leuke teamuitjes 

tot de (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden. 


