
 
 

Junior Sales Consultant NL/FR 
 
Immpact is sinds meer dan 15 jaar de referentie op het gebied van vastgoedontwikkeling 
binnen de markt van residentiële appartementen. We staan bekend als een sterke, 
betrouwbare speler die appartementen aanbiedt met een uitstekende “value for money” 
verhouding. Met een belangrijk aandeel aan vergunde projecten in de regio 
Antwerpen-Brussel zoekt Immpact haar team van 25 professionals op korte termijn uit te 
breiden met nieuw Sales-talent. 
 
Functieomschrijving: 

• Je zal instaan voor de verkoop van nieuwbouwprojecten aan de jouw toegewezen 
regio in Belgie 

• Je bent verantwoordelijk voor alle fases van het verkoopproces, netwerken en 
opbouwen van klanten portefeuille, klanten behoeften analyseren en vastgoed 
voorstellen in lijn met de behoefte van de klant. 

• Je staat in voor de afhandeling van de verkoop 
• Je wordt ondersteund in de administratie 
• Je staat op een creatieve manier je klanten bij en bouwt aan een vertrouwensrelatie 
• Je wordt ondersteund door collega’s en de Sales Manager 
• Je hebt een passie voor vastgoed 

 
Profielomschrijving: 

• Je bent een servicegerichte en commerciële ondernemer met een goede dosis 
overtuigingskracht 

• Je werkt resultaatgericht. 
• Je bent jong, fris en dynamisch 
• Zowel autonoom werken als teamwork spreekt je aan 
• Je hebt een Bachelor bij voorkeur in een economische richting 
• Je hebt minstens 1 jaar verkoopervaring, bij voorkeur in vastgoed 
• Je communiceert vlot in het Nederlands 
• Frans is een pluspunt 
• Je bent bereid veel tijd en energie te steken in je job, met de nodige beloningen 
• Je bent een echte hunter en verkopen geeft je een kick 
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk wanneer nodig 

 
Aanbod: 

• Immpact  biedt je een toploon en een unieke carrièrekans met tal van 
doorgroeimogelijkheden. 

• Je komt terecht in een dynamisch team waar je samen met je collega's streeft om de 
targets te behalen. 

• Je kan rekenen op een intensieve opleiding en professionele ondersteuning van je 
collega's en de Sales Manager. 

 
Ben jij het profiel dat we zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar jobs@immpact.be. 


