
 

 
 

Profielschets Commercieel Manager Vastgoed ISRES/Datarotonde 
 
 
Voor de ontwikkeling van de marktpositie van de Datarotonde in het commercieel 
vastgoeddomein zijn wij op zoek naar een: 
 

Commercieel Manager Vastgoed (m/v/x) –  40 uur per week 
 

De Datarotonde is een onafhankelijk platform dat digitale en geautomatiseerde 
communicatie mogelijk maakt tussen en binnen bedrijven. Het is hét integratieplatform van 
de Nederlandse (sociale) vastgoedsector en biedt integratie-oplossingen op het gebied van 
informatietechnologie, bedrijfsprocessen en data. Elke maand verwerkt de Datarotonde 
meer dan 90 miljoen digitale berichten bij een beschikbaarheid van 99,8%. 
 

Het succes van de Datarotonde in het sociale vastgoeddomein weet jij als Commercieel 
Manager over te brengen naar het commerciële vastgoeddomein. Met gebruik van het 
huidige business model en met ondersteuning van een professioneel team ga je organisaties 
in het commercieel vastgoed interesseren voor en overtuigen van de aanpak en inzet van de 
Datarotonde producten. Daarnaast pas je online marketing- en verkooptechnieken toe om 
upsell- en new-business verkopen te genereren in zowel het sociale als het commerciële 
vastgoeddomein. 
 

Als Commercieel Manager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het verkoopbudget 
van het totale portfolio van Datarotonde en voor het operationele beleid van ‘Sociaal en 
Commercieel Vastgoed’. Je legt verantwoordelijkheid af aan de operationeel directeur van 
Datarotonde en bent onderdeel van het managementteam. 
 



 

Voor de domeinen vastgoed stel je een verkoop- en marketingplan op en je ontwikkelt met 
name voor het commercieel vastgoeddomein een partnernetwerk. 
 

We zoeken iemand die proactief en servicegericht is. Je stelt de kernwaarden van 
Datarotonde centraal, te weten vakmanschap, transparantie, betrouwbaarheid en solide 
oplossingen. Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan. 
 

Wij vragen: 

• HBO of WO werk- en denkniveau (opleiding gelieerd aan vastgoed, commercie of 
business). 

• Aantoonbaar succes met het ontplooien van commerciële activiteiten. 

• Sterke affiniteit met ICT (ervaring en kennis is een pré). 

• Ervaring in het ontwikkelen van business cases. 

• Analytisch en conceptueel sterk. 

• Extern gericht en georiënteerd. 
 

Wij bieden: 

• Een marktconform salaris en een prestatiebeloning. 

• Een hybride werkomgeving en de vrijheid om je werk zelf in te delen. 
 

 


