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Algemeen 
Het beheer voor Verenigingen van Eigenaars is in haar aard een veelomvattende dienstverlening, 
waarvoor collegiale samenwerking onontbeerlijk is. Alle medewerkers van VvE Metea zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor een goed eindproduct. De functieomschrijving mag dan ook niet gezien worden 
als een absolute begrenzing van de eigen verantwoordelijkheid, maar als een primair takenpakket 
binnen het collectieve aandachtsveld. 
 
Plaats in de organisatie 
Maakt onderdeel uit van de afdeling VvE Management. Is verantwoording verschuldigd aan het MT.
 
Is verantwoordelijk voor 
De coördinatie van alle taken die VvE Metea ten behoeve van de Verenigingen van Eigenaars 
uitvoert; de uitvoering van een aantal van die taken. Het behalen van de deadlines zoals die in de 
splitsingsakte zijn vermeld. 
 
Bevoegdheden 

s zijn gemaakt en met inachtneming van de 
toepasselijke wet- en regelgeving, is de VvE-manager 
derden te verstrekken; b VvE-manager bevoegd 
betalingen namens de VvE ; binnen de 
interne werkafspraken is de VvE-manager 

 
 
Taken 

 Is het aanspreekpunt voor iedereen die VvE Metea telefonisch of per e-mail benadert in verband 
 

 
 

 Maakt rapportages uit de financiële administratie van de 
waaronder in ieder geval de jaarrekening, het halfjaarverslag en de conceptbegroting; zorgt 
voor het innen van de juiste servicebijdragen aan de hand van de vastgestelde begroting;

 Z
nodig zelf actie om vorderingen vlot te innen; 

 Adviseert besturen over aangelegenheden aangaande de VvE. Bereidt gevraagd en 
ongevraagd voorstellen voor ten behoeve 
(verbetering van) het beheer, onderhoud en instandhouding van het gebouw en de organisatie 
van de VvE; 

 Verstrekt binnen werkafspraken met de indi
accordeert betali

 Bemant bij toerbeurt buiten kantooruren de storingsdienst van VvE Metea; 
 Vraagt op verzoek van 

begeleiding en toezicht noodzakelijk is en adviseert de VvE over deze offertes; 
 Verzorgt of coördineert alle ove

vastgelegd in de VvE Metea Lexicon; 
 Rapporteert periodiek aan de besturen de voor de VvE verrichte activiteiten; 
 Onderhou

 
 Stuurt de medewerker OT , met name 

met betrekking tot reparatieverzoeken; 
 Zorgt dat de storingslijst up tot date is voor wat betreft zijn portefeuille en communiceert hierover 

met de facilitair manager; 
 Is de schakel tussen de VvE en de bouwkundig consulenten van VvE Metea en zorgt voor 

afstemming en aansturing met betrekking tot bouwkundige inspecties en begeleiding en 
directievoering van bouwkundige projecten; 

 Informeert de directie over aanvullend te factureren vergoedingen in verband met uitgevoerde 
werkzaamheden; 

 Treedt op als kenniscentrum over één of meerdere specifieke onderwerpen ten behoeve van 
 

 Verzorgt alle overige door het MT opgedragen werkzaamheden. 
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Hulpmiddelen 

 De VvE Metea Lexicon (zie § 5.d.ii) 
 Twinq 
 De Standaardagenda Algemene Ledenvergadering (zie § 5.d.i) 
 Alle binnen VVE Metea geldende procedures, die via het netwerk (zie § 5.d.i) beschikbaar zijn 
 Het Kwaliteitshandboek van VvE Metea (zie § 5.d.i) 
 Beoordelingsrichtlijn certificaat Beheerder Verenigingen van Eigenaars (zie § 5.d.i) 

 
Opleiding en ervaring  
De VvE-manager heeft minimaal een MBO-opleiding op een van de deelgebieden financieel-
administratief, bouwkundig of juridisch terrein; hij volgt gedurende zijn dienstverband de 3-daagse 
cursus voor de VvE Beheerder van VvE Belang of een vergelijkbare opleiding; in overleg met het MT 
wordt op individuele basis gekeken naar aanvullende opleidingswensen. De VvE-manager heeft ten 
minste 1 jaar ervaring als VvE-manager dan wel drie jaar ervaring in een andere functie, gerelateerd 
aan vastgoedbeheer.  
Indien de medewerker ook de bedrijfshulpverlener is, volgt hij de cursus bedrijfshulpverlener en houdt 
hij het certificaat actueel. 
De VvE-manager is in het bezit van rijbewijs B. 
Daar waar de VvE-manager bij aanstelling niet aan het minimale opleidings- en ervaringsprofiel voldoet, 
staat hij onder supervisie van het hoofd VvE management intern, totdat door ervaring en interne training 
een gelijkwaardig niveau is ontstaan. Gedurende deze periode functioneert hij als junior VvE-manager. 
In aanloop naar de functie junior VvE-manager kan de junior VvE-manager ingezet worden als 
ondersteuner. 


