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Het Noordelijk Belastingkantoor zoekt:  

WOZ Taxateur  
(Fulltime - 36 uur) 
 
Ben je enthousiast, klantgericht en werk je graag in teamverband? Ook deel je graag je 
kennis en ervaring met anderen en help je collega’s als zij het drukker hebben en ben je 
flexibel om taken over te nemen. Ben je daarnaast ook nog pro actief en weet je prioriteiten 
te stellen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Wat ga je doen als WOZ taxateur?  
 Je voert de afbakening en inventarisatie voor verschillende WOZ objecten uit. 
 Je voert de permanente marktanalyse (PMA) uit. 
 Je onderhoudt de taxatiemodellen 
 Je waardeert modelmatig woningen, bedrijven en incourante WOZ-objecten.  
 Je handelt WOZ-bezwaarschriften af.  
 Je levert informatie aan onze klanten en toezichthouder. 
 Je denkt mee in het verder automatiseren van de werkprocessen. 

 
Wie wij zijn?  
Enthousiast over de functie? Dan nu over de organisatie. Het Noordelijk Belastingkantoor is 
een jonge overheidsorganisatie die belasting heft en int voor de waterschappen 
Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen. Verder 
verzorgen wij  de uitvoerende belastingwerkzaamheden voor de gemeenten Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum, met ingang van 1 januari 2021 vormen zij samen de nieuwe 
gemeente Eemsdelta. Meer informatie over ons kun je vinden op: 
noordelijkbelastingkantoor.nl. 
 
Wat doen wij?  
Je komt te werken bij de backoffice van het Noordelijk Belastingkantoor. De backoffice is 
verantwoordelijk voor de achterkant van de dienstverlening. De backoffice is gericht op: 
dataverzameling en -verwerking, objectvorming en -beheer,  oplegging van aanslagen en de 
waardering van WOZ objecten.  
 
Wat neem jij mee?  

 HBO /Academisch werk- en denkniveau met vakgerichte opleiding. HBO vastgoed & 
makelaardij of gelijkwaardig diploma makelaar/taxateur onroerende zaken 

 WOZ-diploma 
 Kennis van basisregistraties zoals de BAG, BRK  en LV-WOZ  
 Actuele kennis van de voor de Wet WOZ relevante wet- en regelgeving 
 Minstens drie jaar aantoonbare taxatie ervaring op het gebied van de WOZ. 
 Kennis van de lokale vastgoedmarkt. 
 Heeft aantoonbaar affiniteit en ervaring met geautomatiseerd modelmatig 

waarderen van vastgoedobjecten.  
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 Bij voorkeur kennis en ervaring met de applicaties van GouwIT. 
 Nauwkeurig je werkzaamheden kunnen uitvoeren en kwaliteit leveren. 
 Klantgerichte- en dienstverlenende instelling. 
 Inlevingsvermogen. 
 Feedback kunnen ontvangen en geven.  
 Resultaatgericht, voldoen aan kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)  

Wij bieden 

 Uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke baan voor 36 uur per week. 
 Een vast contract.  
 Salaris in de basisschaal 9 conform de CAO Waterschappen (max. Bruto 

€ 3.974,=) Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 Volop mogelijkheden om vorm te geven aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 Modern arbeidsvoorwaardenpakket. 
 Individueel keuzebudget (20%). 

 
Vragen over de functie?  
Stel je vraag over de functie aan Janny Klingenberg, telefoonnummer 06-118 67 490. Zij 
beantwoordt graag je vragen over deze functie. 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur dan je CV en motivatie naar: hrm@noordelijkbelastingkantoor.nl. Doe dit voor 12 
februari 2021. De eerste online sollicitatiegesprekken zijn op 17 en 18 februari 2021. De 
tweede online sollicitatiegesprekken zijn op 22 februari 2021. Een assessment is een 
onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
 

Interne en externe vacatureregeling Noordelijk Belastingkantoor 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  

Als interne kandidaat worden beschouwd:  

 Interne kandidaten zijn medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor, waterschap 
Noorderzijlvest, waterschap Hunze & Aa’s, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.  

 Medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor of van de deelnemers met een vaste 
aanstelling.  

 Oud medewerkers van deelnemers die op basis van een sociaal plan intern sollicitatierecht 
hebben.   

 Medewerkers die meer dan zes maanden aaneengesloten in tijdelijke dienst zijn (rechtstreeks 
of via inhuur) van het Noordelijk Belastingkantoor.  
 

 
 
 


