
 
 

 

 

 

Op de afdeling WOZ is met ingang van juli 2021 een vacature voor een 

 
Allround Taxateur niet-woningen 

(36 uur per week) 
 
 
Wat ga je doen als allround Taxateur niet-woningen? 

Als Allround Taxateur niet-woningen ben je verantwoordelijk voor een bepaald werkgebied binnen 

de deelnemende gemeenten van Cocensus. Voor dat gebied taxeer je bedrijfsonroerend goed en 

maatschappelijk gebonden vastgoed in het kader van de Wet WOZ. Je analyseert huur- en 

verkoopgegevens, de zogenaamde PMA, en je geeft advies over het afhandelen van bezwaar- en 

beroepschriften. Tevens verstrek je als Taxateur mondelinge en schriftelijke informatie aan 

belanghebbenden over de belastingregelingen die worden uitgevoerd. Voor je collega’s ben je het 

aanspreekpunt met betrekking tot je werkgebied. Je werkt samen met andere taxateurs van het 

team Taxatie niet-woningen en werkvoorbereiders. 
 
Wie zoeken wij? 
Besluitvaardig, resultaatgericht en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn 
competenties die vereist zijn voor deze functie. Daarnaast ben je omgevingsbewust, beschik jij over 
goede onderhandelingsvaardigheden en ben je iemand die zijn werkzaamheden kan plannen en 
organiseren. 

 HBO werk- en denkniveau;  

 In het bezit van een diploma Makelaar Taxateur SVM; 

 In het bezit van WOZ–diploma SVM (NIVO); 

 Affiniteit met automatisering; 

 Ervaring in vastgoed en gemeentelijke belastingen is een pré; 

 In het bezit van een rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij? 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.494,00 (functieschaal 

10) bruto per maand op basis van 36 uur per week.  

Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je 

bruto salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor 

verschillende doelen, waaronder het aankopen van extra verlof. Daarnaast kennen wij flexibele 

werktijden, een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer en stimuleren wij je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling door goede studiefaciliteiten aan te bieden. 

 

Vragen? 

Mocht je meer informatie willen over de functie, dan kun je contact opnemen met de 

afdelingsmanager van de WOZ, René Claassen, tel. 023 5563450/06 10759785. 

 

Interesse? 

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 18 februari 2021 

naar Ingrid Geerts, adviseur HRM, i.geerts@cocensus.nl.  

mailto:i.geerts@cocensus.nl


 

  

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van de werving- en 

selectieprocedure vind je op de volgende link: Privacyverklaring werving en selectie 
downloaden 
 

https://www.cocensus.nl/images/Cocensus/Artikelen/Privacyverklaring_werving_en_selectie.pdf
https://www.cocensus.nl/images/Cocensus/Artikelen/Privacyverklaring_werving_en_selectie.pdf

