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Jouw functie:
• Je bestudeert in de driehoek Brussel-Leuven-Antwerpen gewestplannen, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere en zoekt op die basis naar te 
ontwikkelen gronden voor residentiële projecten.

• Je gaat in overleg met een architect van ons team na wat de 
stedenbouwkundige mogelijkheden zijn.

• Je maakt afspraken met de grondeigenaars, op verschillende momenten 
van de dag, ook in het weekend teneinde onderhandelingen tot aankoop 
te voeren.

• Je werkt zelfstandig maar je kan beroep doen op de professionele 
omkadering van Van Looy Bouwgroep en gaat dagelijks pro-actief op 
zoek naar nieuwe ontwikkelingen.

• Je bouwt een netwerk van notarissen, makelaars, advocaten, enz. 
op om pro-actief te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
opportuniteiten in de markt van het vastgoed.

Jouw profiel:
• Je bent verbaal zeer sterk en een gedegen onderhandelaar.

• Je voelt mensen goed aan, je hebt een sterk inlevingsvermogen en veel 
overtuigingskracht.

• Je bent een aanhouder, je laat een aanbieding niet snel los.

• Je bent sociaal met een commerciële ingesteldheid en legt vlot 
contacten om  een netwerk op te bouwen.

• Je bent gepassioneerd door vastgoed.

• Mensen uit je omgeving staan verwonderd om je scherpzinnigheid en 
analytisch vermogen.

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma vastgoed, stedenbouw, 
makelaar,…  of gelijkwaardig door ervaring.

• Je bent tweetalig Nederlands-Frans.

Aanbod:
• Je krijgt vanaf het begin een goede opleiding & coaching. Je blijft 

regelmatig updates krijgen.

• Er zijn doorgroeimogelijkheden in projectontwikkeling.

• Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

• Je komt terecht in een jonge, dynamische en creatieve werkomgeving 
met een pipeline aan mooie projecten die ook steeds aangroeit.

• Van Looy Bouwgroep is een ervaren speler in de projectontwikkeling en je 
weet dan ook dat je mee aan de basis zal staan van grote projecten.

• Van Looy Bouwgroep wil een toffe omgeving zijn, waar gewerkt wordt in 
de huidige tijdsgeest.

• En uiteraard wordt een job bij Van Looy Bouwgroep mooi verloond.

REAL ESTATE 
DEVELOPER (M/V)

VACATURE

Wij ontwerpen, financieren en realiseren 
projecten met architecturale uitstraling 
en klasse op toplocaties in het centrum 
van het land. Kwaliteit, esthetiek, 
duurzaamheid en functionaliteit staan 
steeds centraal in onze realisaties. Om 
onze groei te bestendigen, hebben wij 
een vacature voor volgende functie.

Wij verwachten uw sollicitatie op:   
info@vanlooybouwgroep.com


