
Interim-manager Research & Consultancy

Kandidaatprofiel
• Vanaf 5 jaar ervaring

• Met het leiden van commerciële business research teams

• Ervaring met het implementeren van dashboards en BI-tooling

• Analytisch

• Commercieel

• Stakeholdermanagement
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FUNCTIEPROFIEL



Dynamis ondersteunt 
vastgoedpartners op het 

gebied van research, 
kennisdeling, opleiding, 

marketing en acquisitie. De 
Interim-manager Research 
& Consultancy zorgt samen 
met het team dat partners 

elk kwartaal de meest 
waardevolle insights 

ontvangen en verkent 
mogelijkheden om meer 

waarde uit de data te halen. 
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Dynamis is een collectief van dertien zelfstandige makelaarskantoren met 
vijftig vestigingen in heel Nederland. De organisatie staat ook wel bekend 
als een groep van ‘Local Heroes’ in de markt voor wonen, bedrijfsvastgoed, 
taxaties en financiële dienstverlening. Die bijnaam dankt Dynamis aan 
het feit dat ze al meer dan 25 jaar grote toegevoegde waarde aan haar 
vastgoedpartners levert. Die waarde vertaalt zich op elk vastgoedvraagstuk 
waar partners advies of hulp bij kunnen gebruiken, of het nu is het 
gebied van R&D, marketing en ICT, een goede merkpositionering 
of naamsbekendheid. Dynamis’ partners tellen in totaal ruim 550 
medewerkers, die zowel regionaal als landelijk opereren. Alle partners zijn 
lid van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
(NVM).

Elk kwartaal brengt Dynamis een rapport uit, waarin de staat van de woning- en 
commerciële vastgoedmarkt helder in kaart wordt gebracht. Voor partners – 
vastgoedexperts, makelaars en taxateurs – zijn deze rapportages een onmisbare 
bron van informatie en advies. De analyses en tools van het Research & 
Consultancy Team vormen de basis van deze rapporten.

Dynamis
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O V E R  H E T  B E D R I J F



Interesse? Dynamis werkt voor invulling van deze 
vacature met Top of Minds. Neem contact op met Daan Bouman 
via daan.bouman@topofminds.com om te laten weten dat je 
interesse hebt in deze vacature.

Opdracht:

• Aansturen en (door)ontwikkelen van het Research & Consultancy Team (3 fte);

• Ervoor zorgen dat de partners elk kwartaal een hoogkwalitatief, 100% accuraat 

rapport met waardevolle insights over de vastgoedmarkt ontvangen;
• Toezien op efficiënte implementatie en integratie van nieuwe dashboarding en 

BI-tooling;
• Analyseren van beschikbare data en (commercieel) interessante proposities 

identificeren.

Domein: Data Insights & Research

Team: Research & Consultancy Team (3 fte)

Grootste uitdaging: Bovenstaande deliverables opleveren. n

Interim-manager Research & 
Consultancy
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F U N C T I E P R O F I E L


