NRVT zoekt inspirerende directeur (m/v)
Standplaats: Rotterdam | 32 uur per week
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is het kwaliteitsregister van
vastgoedtaxateurs. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid,
integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient daarmee het publiek belang van
vastgoedwaarderingen. Met het oog op de verdere ontwikkeling van de organisatie, is
NRVT op zoek naar een inspirerende Directeur (m/v) voor het bureau (ca. 20
medewerkers).
Als Directeur van NRVT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bent u het boegbeeld van NRVT
Stelt u op basis van de bestuurlijke prioriteiten het NRVT-jaarplan op
Vertaalt u het jaarplan naar tactisch en operationeel niveau en zorgt u voor
uitvoering daarvan
Rapporteert u aan het bestuur en creëert u een pro-actieve samenwerking met
het bestuur, dat op hoofdlijnen stuurt
Stuurt u het bureau aan en zorgt u voor een professionele, transparante en
efficiënte organisatie
Bent u inhoudelijk betrokken op de belangrijkste thema’s, zonder u te verliezen in
details; u staat boven de materie
Heeft u actief contact met stakeholders op gelijkwaardig niveau
Stuurt u direct de coördinatoren aan en bent u de directe leidinggevende van een
aantal stafmedewerkers

De belangrijkste doelen en resultaten:
•
•
•

Register-Taxateurs kennen en ervaren NRVT als ‘actief samenwerkend, ‘leggen de
lat hoog’ en ‘streng en rechtvaardig’
Stakeholders zijn betrokken en op de hoogte van de standpunten en resultaten
van NRVT
Het bureau functioneert als een professionele organisatie

Profiel Directeur NRVT
•
•
•
•
•
•

Universitaire bedrijfskundige of vastgoedopleiding
Ten minste tien jaar ervaring als leidinggevende en eindverantwoordelijke
Ten minste vijf jaar gewerkt op het snijvlak van het private en publieke domein
Affiniteit met het vastgoed- en taxatiewerkveld
Ervaring en affiniteit met toezicht is een pré
Netwerker

Interesse?
NRVT heeft de werving uitbesteed aan management search & interim management
bureau Claassen & Company. Neem contact op met Karel Zieleman voor meer informatie
en een gedetailleerd profiel, via karel.zieleman@claassencompany.nl of tel. 06-4323
8414.

