Wij willen ons team in het kantoor te Ieper versterken met een:

Je staat in voor de ondersteuning van particulieren, ondernemers en bedrijven bij hun
aankoop/verkoop van hun onroerend goed of exploitatie binnen verschillende domeinen. In
functie van je ervaring werk je eerst onder begeleiding van een ervaren consulent, om nadien
zelfstandig te werk te gaan. Als adviseur sta je in voor het volledige project (afhankelijk van
kennis in samenwerking met collega’s binnen de groep), gaande van overleg met de klant,
notaris, overheden, makelaars, studiewerk omtrent de vergunde toestand, fiscaliteit, financieel
plan/kredietvormen, schattingen, rentabiliteit, subsidies, …
Het doel van jouw functie is zowel kandidaat kopers als kandidaat verkopers/overlaters te
ondersteunen in hun zoektocht naar een goede en optimale oplossing voor hun project en
bijstand te verlenen binnen de volledige administratieve afhandeling. Daarbij moet je niet
noodzakelijk alle kennis zelf in huis hebben, maar kan een project in team aangepakt worden
en sta jij in voor de coördinatie.
Daarnaast wordt je ook voor een belangrijk deel ingeschakeld in omgevingsaanvragen van het
vastgoed. In samenwerking met de administratief medewerker zal je instaan voor de opmaak
van de motivatienota horende bij de aanvraag, of ondersteuning van het dossier bij bezwaren
of in beroep.

Je voltooide een masteropleiding rechten, bij voorkeur in een richting waar omgevingsrecht
of milieuwetgeving sterk aan bod kwam of een hogere opleiding bij voorkeur in een vastgoed,
juridisch of bouw-georiënteerde richting. Je hebt interesse in allerhande wetgeving die
noodzakelijk is om de projecten van onze klanten te doen slagen. Ervaring is geen vereiste.
Wel zoeken we iemand die initiatief neemt en gedreven aan de slag gaat met de opgedane
kennis.

Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket. Ontdek onze troeven hier.

WIE ZIJN WE?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van
de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over Profex
vind je op www.profex.be.

Interesses

Rechten
Omgevingsrecht
Milieuwetgeving

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Master in de rechten
Master in real estate
Industrieel ingenieur
Bio-ingenieur
Master Bouwkunde

Locatie

Ter waarde 50
8900 Ieper

