
 

 

Hoekstra vastgoedbeheer verzorgt voor diverse opdrachtgevers het beheer en onderhoud van kleine 

tot zeer grote onroerend goed projecten, van woning- en appartementencomplexen tot kantoren, 

winkelcentra, parkeergarages, VvE’s, scholen en zorgvastgoed. Hoekstra vastgoedbeheer beheert 

circa 7.500 woningen en circa 350.000 m2 commercieel onroerend goed. Dit doet men onder andere 

voor institutionele beleggers als Syntrus Achmea, voor woningbouwcorporaties en gemeenten. Hierin 

weet men door de jarenlange ervaring alle belangen goed op elkaar af te stemmen.  

Cultuur: Hoekstra is al meer dan 30 jaar een begrip in Friesland. Hoekstra vastgoedbeheer vindt u in 

Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Joure maar ook in Almere. In totaal bestaat het team uit 70 

enthousiaste medewerkers. De organisatie is er een gezonde mix van ervaren mensen in het vak en 

jonge, gedreven medewerkers. Samen spant men zich  optimaal in, om ervoor te zorgen dat de 

klanten tevreden zijn en blijven. 

Voor de hoofdvestiging te Leeuwarden komen wij voor Hoekstra vastgoedbeheer graag in contact met 

een:  

 

                                  Bouwkundig accountmanager  

Over de functie:  

Vanuit je bouwkundige achtergrond stel je meerjaren-onderhoudsplanningen en begrotingen op, 

verwerk je opdrachten en bewaak je de rapportages en overzichten. Binnen een team van 

professionals beoordeel en behandel jij  complexe bouwkundige en technische 

onderhoudsvraagstukken, die vanuit de binnendienst worden overgedragen aan de bouwkundig 

accountmanager. Naast het binnenwerk ga je regelmatig op locatiebezoek voor de inspectie van 

complexen en de controle van voortgang van onderhoud. Hiervoor heb je frequent contact met o.a. 

opdrachtgevers, aannemers, installateurs en huurders. Naast de afstemming bewaak je de financiële 

budgetten en verwerkt de hieruit voortvloeiende opdrachten. Als bouwkundig accountmanager ervaar 

jij de dynamiek van zelfstandig werken en werken binnen een team en de mix van 

kantoorwerkzaamheden en locatiebezoek als de perfecte afwisseling om je verder te ontplooien. 

Daarnaast adviseer je opdrachtgevers met oog op de duurzaamheidsdoelstellingen en werk je 

verschillende scenario’s uit om het vastgoed op lange termijn te verbeteren.  

 

Functie eisen:  

- Je beschikt over een afgeronde HBO Bouwkunde opleiding en bij voorkeur over enige werkervaring 

als calculator of werkvoorbereider in het dagelijks onderhoud. 

- Je bent resultaat- en klantgericht en cijfermatig goed onderlegd.  

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en 

onderhandelingsvaardigheden.  

- Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio en kan je zelfstandig en in teamverband werken.  

 



Wat biedt Hoekstra vastgoedbeheer?  

 

Werken bij Hoekstra vastgoedbeheer betekent werken binnen een dynamische organisatie met korte 

lijnen en voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Ruime kaders waarin jij je 

verantwoordelijkheid kan pakken en onderdeel bent van een ambitieus en groeiend team.   

Een lease auto maakt onderdeel uit van de secundaire voorwaarden.  

 

Reageren: 

Hoekstra vastgoedbeheer kiest ervoor de werving & selectie uit te laten voeren door 

Headhuntersteam. Heb je interesse of nog aanvullende vragen? Stuur je CV met korte motivatiebrief 

naar p.roorda@headhuntersteam.nl Voor vragen kan je contact opnemen met Paul Sporrel of Peter 

Roorda van Headhuntersteam op 050-5268884.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.roorda@headhuntersteam.nl

