
 
 
 

Het Noordelijk Belastingkantoor zoekt:  

WOZ-taxateur  
(32 tot 36 uur) 

 
Word jij enthousiast van de dynamiek van het vak als WOZ-taxateur? Is het continu 
schakelen in deze rol voor jou geen enkel probleem. Beschik je over een innovatieve blik en 
durf je kritisch naar de processen te kijken? Ben je daarnaast enthousiast, klantgericht en 
werk je graag in teamverband? Dan zijn wij op zoek naar jou: 
 
Wat ga je doen als WOZ-taxateur?  

 Je taxeert modelmatig woningen en niet-woningen 
 Je waardeert individueel onroerende zaken.  
 Je controleert WOZ-waarden en verricht inpandige opnames. 
 Je voert marktanalyses uit. 
 Je bent het aanspreekpunt voor klanten over hoe WOZ-waarde is opgebouwd.  
 Je bent het aanspreekpunt voor collega’s over jouw vakgebied.  
 Je gaat werken met het softwareprogramma GouwIT. 
 Je handelt bezwaar- en beroepschriften af van woningen en niet-woningen. 
 Je verdedigt je oordeel voor de rechter bij beroepszaken. 

 
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 gemeente Eemsdelta. 
Meer informatie over ons kun je vinden op: noordelijkbelastingkantoor.nl. 
 
Wat doen wij?  
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 over de Wet WOZ en relevante wet- en regelgeving. 
 Minimaal drie jaar aantoonbare taxatie ervaring op het gebied van de WOZ. 
 Kennis van de lokale vastgoedmarkt. 
 Affiniteit en ervaring met geautomatiseerd modelmatig waarderen van vastgoed.  
 Bij voorkeur kennis en ervaring met de applicaties van GouwIT. 
 Nauwkeurig je werkzaamheden kunnen uitvoeren en kwaliteit leveren. 
 Resultaatgericht, voldoen aan kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)  



 
 
 
Daarnaast ben je?  

 Pro actief 
 Besluitvaardig  
 Flexibel  
 Open minded 

 
Wij bieden 

 Uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke baan voor 36 uur per week. 
 Een aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie om deze om te zetten in 

een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 Salaris in de basisschaal 9 conform de CAO Waterschappen (max. bruto 

€ 4024,=). Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 Volop mogelijkheden om vorm te geven aan de ontwikkeling van de organisatie. 
 Modern arbeidsvoorwaardenpakket. 
 Individueel keuzebudget (21%). 

 
Vragen over de functie?  
Stel je vraag aan Robert Brouwer, teamleider Waarderen, t. 06  81477821. Hij beantwoordt je 
vragen graag over de functie. 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur je CV en motivatie naar: hrm@noordelijkbelastingkantoor.nl. Doe dit voor 13 december 
2021. De 1e online sollicitatiegesprekken zijn op 16 december 2021. Een assessment is 
onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
 
 
 


