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Wil jij deel uitmaken van een professionele en snelgroeiende adviesorganisatie voor vastgoed, 
facilitaire en organisatie vraagstukken? Dan moet je bij Anculus zijn.   
 
 
De organisatie 
Anculus is een sociaal bedrijf met een no nonsens cultuur, waar ongeveer 30 medewerkers werken.  
Onze opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs. 
Anculus kent vier afdelingen; Organisatieadvies, Facilitair, Vastgoedbeheer en Vastgoed-
ontwikkeling. Binnen de afdeling Vastgoedbeheer zijn we op zoek naar een nieuwe collega. 
 
De functie 
Jij bent hét aanspreekpunt voor de vastgoedportefeuille van onze opdrachtgevers. Je houdt je 
bezig met de uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan en kleine (ver)bouwprojecten. Je 
beheert (raam)overeenkomsten, vraagt vergunningen aan en houdt gebouwdossiers actueel.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Vastgoed en makelaardij en een aantal jaren 

relevante werkervaring. Je bent analytisch en onderzoekend. Je bent een goed in schrijven en 

formuleren van bv. eisen, wensen en te maken afspraken. Je hebt ruime kennis van technische 

aspecten in de bouw en van wet- en regelgeving. Veder ben je pro-actief en stressbestendig. 

 
Wat bieden we jou? 
Het kantoor van Anculus zit midden in de binnenstad van Eindhoven, een superfijne plek om te 
werken. Moet je naar de opdrachtgever of werk je graag een keer thuis, dan kan dat ook. Wij 
zorgen ervoor dat jij alle middelen krijgt om dat goed te kunnen doen, zoals een telefoon en een 
laptop. Ons kantoor ligt dicht bij het station, dus makkelijk te bereiken met het OV. Voor een 
bezoek aan onze opdrachtgevers staan er poolauto’s ter beschikking. 
 
Naast die leuke baan bij Anculus vinden wij het ook belangrijk dat je kunt ontspannen. Daarom krijg 
je bij Anculus 30 vrije dagen per jaar. Je kunt er zelfs nog 5 extra bijkopen. Heb je juist wat minder 
behoefte aan vrije dagen, dan kun je ook vrije dagen verkopen. Maar net wat past bij jouw situatie. 
 
Daarnaast vinden we het binnen Anculus erg belangrijk om samen te lunchen. Daarom betaalt 
Anculus elke dag de kantoorlunch voor jou. Verder volgt Anculus de CAO voor Architectenbureaus, 
zodat alle arbeidsvoorwaarden in de basis goed geregeld zijn. 
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