
Administratief commercieel bediende

INNCLUSIVE BVBA is de verhuurdienst van Immpact, een betrouwbare speler in vastgoedontwikkeling.
Innclusive verzorgt het rentmeesterschap voor de verhuur van gemeubelde en ongemeubelde
appartementen, aan zowel expats als particulieren, in Antwerpen en Brussel.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een administratieve en commerciële duizendpoot.
Je komt terecht in een leuk team, dat onderdeel uitmaakt van een uniek en dynamisch bedrijf.

Profiel:
● Je kan zelfstandig alsook in team werken.
● Je hebt geen nine-to-five mentaliteit - sporadisch avondwerk of zaterdag een bezoek inplannen

kan gebeuren.
● Je behaalde een bachelordiploma vastgoed of in een andere economische/financiële richting. (of

gelijkaardig door ervaring)
● Bij voorkeur heb jij een eerste gelijkaardige functie bekleed.
● Je hebt een sterke kennis van de Franse en Engelse taal.
● Je bent een gemotiveerd en flexibel persoon die de touwen strak in handen neemt.
● Je bent verantwoordelijk en je bent een kei in dossieropvolging.
● Je bent een people person. Je bouwt continu aan je netwerk als Immpact/Innclusive ambassadeur.
● Je bent een gedreven, assertief persoon met een empatisch karakter én een brede glimlach.

Persoonsgebonden competenties:
● Plannen en organiseren
● Verantwoordelijkheid
● Resultaatgerichtheid
● Flexibiliteit
● Teamplayer

Takenpakket:
● Je bent medeverantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van het kantoor te Antwerpen.
● Je staat mee in voor de verhuring, beheer en rentmeesterschap van ongeveer 200 units in Brussel

en Antwerpen.
● Je helpt onze lokale en internationale huurders en eigenaars door hen op een transparante,

correcte manier te begeleiden.
● Je bent vaak op de baan in de regio van Brussel en Antwerpen.
● Je bent het centrale aanspreekpunt voor immokantoren, expats, relocation bedrijven waarmee je

samenwerkt.
● Je zorgt voor het correct verwerken van de verhuur dossiers van A tot Z.

Aanbod:
Naast dagelijks een heerlijk verse soep, elke maandag een krokant pistoleetje en regelmatig een superleuk
bedrijfsevent bieden wij een marktconform loon + extralegale voordelen.

Stuur je CV + motiverende boodschap naar jobs@immpact.be.


