SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: ACCOUNT MANAGER RETAIL (M/V)
Bedrijfsnaam: Hayen-Paris Bvba
Uiterste sollicitatiedatum: 28/02/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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COMMERCIËLE MEDEWERKER VASTGOED (M/V)
Hayen-Paris, met kantoren in Antwerpen en Limburg, is een sterk groeiend
vastgoedmakelaarskantoor, nationaal actief in de winkelvastgoedmarkt. Met het oog op
een uitbreiding van haar activiteiten, is Hayen-Paris op zoek naar een
ACCOUNT MANAGER RETAIL (M/V)

Functie:
U bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten bij de aankoop/verkoop en aanhuur/verhuur van
winkelvastgoed en voor het actief prospecteren naar nieuwe opdrachten. Zo staat U onder meer in voor:






De commercialisering van binnenstedelijke winkelpanden en winkelvastgoedprojecten
Begeleiding van en het verlenen van advies aan retailers in hun zoektocht naar een geschikte locatie
of aan eigenaars met het oog op het commercialiseren van hun panden
De bemiddeling bij verhuur- of verkooptransacties
Advies mbt het opstellen van verkoop- en verhuurovereenkomsten
Actieve prospectie van nieuwe klanten

Profiel:

U bent geboeid door vastgoed en hebt bij voorkeur reeds enkele jaren ervaring in een
commerciële functie.

U heeft een sterke affiniteit met retail.

U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, bent klantgericht en heeft een groot
doorzettingsvermogen.

U bent een vlotte onderhandelaar met goed commercieel inzicht.

U bent zeer mobiel en houdt ervan op de “baan” te zijn.

U beschikt over een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

U beschikt over een diploma hoger onderwijs.
Wij bieden:

Je maakt deel uit van een jong en ambitieus team met een dynamiek dat inspirerend werkt.

Jouw inzet en gedrevenheid worden beloond met een aantrekkelijk salarispakket en extralegale
voordelen.
Gelieve Uw CV te sturen naar onderstaande contact gegevens: ann.hayen@hayen-paris.com
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